
 

 

 

 

 
Pedagogiska institutionen 
Box 199, 221 00 Lund 

Coaching – pedagogik eller pep-talk? 
En analys av coachingens förutsättningar att uppnå vissa 

samhällsaktörers mål för utbrända sjukskrivna 

Maria Polhage och Lina Svärd 

Handledare: 
Viveka Jerndorf 

 

 

Kurs: PED 441 
Kandidatuppsats, 10 poäng 
41-60 poäng 
Datum: 2004-01-16  



Lunds universitet 
Pedagogiska institutionen 

ABSTRACT 

Arbetets art: C-uppsats, 41-60 poäng 

Sidantal: 43 

Titel: Coaching – pedagogik eller pep-talk? En analys av 
coachingens förutsättningar att uppnå vissa 
samhällsaktörers mål för utbrända sjukskrivna 

Författare: Maria Polhage, Lina Svärd 

Handledare: Viveka Jerndorf 

Datum: 2004-01-16 

Sammanfattning: Coaching tycks bli ett allt vanligare fenomen i vårt 
samhälle, inte bara inom idrotten. Vårt intresse för coaching 
har gjort att vi funnit det intressant att undersöka huruvida 
det finns någon pedagogisk substans i metoden. Vi har i 
denna uppsats valt att ställa coaching i relation till en aktuell 
samhällsfråga: problemet med den stressrelaterade ohälsan i 
arbetslivet och de mål som vissa aktörer i samhället har när 
det gäller denna. Syftet med uppsatsen är således: Att 
analysera coachingens förutsättningar att uppnå de mål 
som vissa samhällsaktörer betraktar som framgångsrika när 
det gäller insatser för utbrända sjukskrivna. I vår strävan att 
uppfylla syftet har vi utgått ifrån en kvalitativ forsknings-
strategi. För genererande av empiriska data har vi genom-
fört intervjuer med coacher och samhällsaktörer samt 
analyserat dokument publicerade av vissa av aktörerna. 
Empirin har sedan tolkats och analyserats i ljuset av 
pedagogisk teori för att göra det möjligt att bedöma 
coachingens substans och användbarhet i förhållande till 
utbrända sjukskrivna. Studiens resultat visar att coaching 
bygger på pedagogiska grundprinciper och under vissa 
förutsättningar kan utgöra ett verktyg för lärande. Detta 
lärande utgår ifrån individen och bygger på erfarenhet och 
reflektion som leder till praktisk handling. Coaching av 
utbrända klienter syftar i stor utsträckning till att utvidga det 
subjektiva handlingsutrymmet och hjälpa individen att själv 
sätta framtidsmål som rör helheten i livet. I de fall 
samhällsaktörernas mål är övergripande inriktade på att 
minska ohälsan kan coaching sägas bidra till att uppfylla 
dessa mål. Däremot lämpar sig coaching inte i de fall där 
konkreta mål för klienten är satta på förhand. 

Nyckelord: Coaching, erfarenhetsbaserat lärande, reflektion, själv-
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1 Inledning 

1.1 ”Kom igen, du klarar det!” 
Alla behöver vi väl någon som stöttar och peppar oss och ger oss en klapp på axeln när 
vi behöver uppmuntran. För många av oss fyller kompisar, partner, föräldrar eller 
kollegor detta behov. Men på senare tid möter vi allt oftare ett begrepp som fått större 
och större spridning – coaching. Nu ska vi inte bara coachas när vi idrottar, utan nu ska 
vi visst också bli coachade på jobbet, och till och med som privatpersoner. Coachens 
uppgift tycks vara att hjälpa oss att utvecklas och nå våra mål och inte tveka så mycket 
på vår egen förmåga. Man talar även om ett coachande ledarskap som ska sporra och 
entusiasmera sin omgivning och få andra att prestera bättre. Det verkar ha blivit något 
av ett modeord, bland annat i dagstidningarnas platsannonser, där man ofta kan läsa att 
man ska ”fungera som en coach för medarbetarna”. Coaching som yrke förefaller också 
ha blivit mer och mer populärt och många konsultföretag erbjuder coaching i olika 
former. Man kan fråga sig: Behöver vi coaching egentligen? Vad är det? Finns det 
någon pedagogisk substans i coaching som verktyg för utveckling? Eller handlar 
coaching enbart om att ropa: ”Kom igen, du klarar det!” 

1.2 ”Det är mycket nu”  
Stressen i vårt samhälle verkar ha ökat under de senaste åren. Många av oss upplever att 
kraven har blivit tuffare, både i arbetslivet och i privatlivet. Tempot har trissats upp och 
livet präglas av den fulltecknade almanackan. Arbetssituationen blir mer och mer 
ansträngande när förändringar sker allt oftare och organisationer slimmas för att bli mer 
effektiva. Konsekvensen av detta tycks bli att sjukskrivningstalen är högre än någonsin. 
De flesta av oss har någon bekant eller anhörig som har ”gått in i väggen”, blivit 
”utbränd” eller drabbats av ”utmattningsdepression” – eller så befinner man sig själv i 
den situationen. Utbrändheten har blivit så utbredd att den är ett samhällsproblem av 
stora dimensioner. Läkare, psykologer, forskare, företrädare för näringslivet, politiker 
och alla vi andra undrar: Vad beror den här utvecklingen på? Hur kan vi minska 
utgifterna för ohälsan? Kan man genom förebyggande åtgärder förhindra problemet? Vi 
tror inte att det finns ett sant svar på någon av dessa frågor. Men oavsett vilket 
perspektiv man intar, så är situationen idag ett faktum. Frågan är då: Vilka insatser bör 
sättas in för att förändra den? 

1.3 Coaching som en väg mot målet? 
Om nu coachingens förespråkare hävdar att coaching är ett utmärkt redskap för att nå 
positiva resultat, vad kan den då göra åt sjukskrivningssituationen? En växande andel av 
den arbetsföra befolkningen är just nu långtidssjukskrivna och går hemma, många av 
dem i flera år. Några av dem är snart tillbaka på jobbet igen. En hel del av dem kommer 
aldrig att gå tillbaka till sin tidigare arbetsplats. Andra kommer att komma till insikt om 
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att de behöver byta yrkesbana och omskola sig för att må bättre igen. För vissa kommer 
den här tiden att innebära omprioriteringar i livet och nya möjligheter. Vissa kommer 
aldrig mer att kunna, eller ens vilja, ha ett jobb. Vilket eller vilka av dessa tänkbara 
scenarier är accepterade av samhället? Vad är ett ”framgångsrikt resultat” av en 
sjukskrivning, sett ur ett samhällsperspektiv, och hur kan det uppnås? På samhällsnivå 
finns en mängd aktörer som, från olika utgångspunkter, har till uppgift att verka för ett 
väl fungerande arbetsliv. Vilka mål har dessa aktörer för den stora gruppen ”utbrända” i 
vårt samhälle? Är dessa mål samstämmiga, eller, om inte, vad händer om de är 
motstridiga? 
 
Vårt intresse för utbrändhetsproblemet som kontext bottnar i våra reflektioner kring den 
”rådande normen” i samhället, vilken tycks säga att man bör och ska arbeta, helst 
framgångsrikt, för att vara en lyckad samhällsmedborgare. Denna norm kan tänkas få 
konsekvenser för människors relation till arbetslivet, både före, under och efter en 
sjukskrivning orsakad av stress. På grund av den rådande ohälsan spekulerar vi i 
huruvida många människor inte på egen hand klarar av att ha ett fungerande 
förhållningssätt till en norm som sätter arbetet i centrum av människans liv. Vad, om 
något, kan i så fall coaching göra för att hjälpa dem? Kan coachingen erbjuda en väg att 
uppnå samhällsmålen när det gäller utbrändheten? Eller är den inte något annat än ett 
modeord utan substans?  

1.4 Syfte 
Våra funderingar kring på vilket sätt fenomenet coaching kan relateras till det 
samhällsproblem som den stressrelaterade ohälsan utgör, har lett oss fram till syftet med 
denna uppsats. 
 
Att analysera coachingens förutsättningar att uppnå de mål som vissa samhällsaktörer 
betraktar som framgångsrika när det gäller insatser för utbrända sjukskrivna.  
 
Med ”samhällsaktörer” avser vi instanser såsom myndigheter och institutioner som på 
något sätt har till uppgift att verka för att minska sjukskrivningarna i samhället, se 
Bilaga 1. Angående vilka aktörer som ingår i vår studie, se rubriken Urval av 
samhällsaktörer (3.3.2.1). 

1.5 Avgränsningar 
Coaching förekommer i många olika sammanhang och kan ha olika syften. Vi vill 
klargöra att vi inte utger oss för att analysera coaching i alla dess former, som 
exempelvis coaching inom idrott och ledarskap. De frågor om coaching som vi har ställt 
till oss själva och våra respondenter har varit relaterade till vår kontext (utbrända 
individer). Uppsatsens syfte är alltså inte att ligga till grund för slutsatser som rör 
coachingens alla tänkbara användningsområden. 
 
När vi talar om gruppen ”utbrända” i denna studie menar vi människor som på grund av 
stress, relaterad till arbetslivet, är sjukskrivna, oavsett om det står exempelvis 
utmattningsdepression, depression eller värk i läkarintyget. Vi har valt att använda 
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denna benämning i vårt syfte trots att det har visat sig vara en mycket komplex och 
omdebatterad diagnos som idag ges till mycket få patienter. Eftersom det dock är ett 
uttryck som fått stor spridning i folkmun, och även är det uttryck vi själva använde oss 
av när vi inledde studien, har vi valt att behålla det, då det inte finns någon annan 
enskild vedertagen benämning som täcker in alla dem som sjukskrivits på grund av 
stress.  
 
Denna uppsats har inte för avsikt att fullständigt utreda orsakerna till att människor blir 
sjukskrivna av stress. Samtidigt är det logiskt, om vi ska diskutera vilka resultat som 
betraktas som framgångsrika, att detta har ett samband med vad man anser orsaka 
problemet vilket gör att vi ägnar visst utrymme åt orsakerna. Det är inte heller vår avsikt 
att kartlägga lämpliga förebyggande åtgärder. Problematikens omfattning har lett till att 
många aktörer bedriver omfattande arbete för att förebygga ohälsa, men vi har valt att 
fokusera på vad som kan göras när situationen trots allt har uppstått. En annan 
avgränsning som vi har valt att göra är att fokusera på den grupp som är sjukskrivna 
från sitt arbete, dvs. inte gruppen arbetslösa sjukskrivna. 
 
Under arbetets gång har vi blivit medvetna om att utbrändhet drabbar kvinnor i större 
utsträckning än män. Det är möjligt att göra utbrändhetsproblematiken till en diskussion 
om jämställdhetsfrågor. Vi har valt att inte gå vidare med detta perspektiv, eftersom det 
skulle kunna leda till en inte önskvärd förskjutning av hela vårt syfte. Vi har nämligen 
inte (den här gången) varit intresserade av att diskutera könsrollerna i samhället. 

1.6 Pedagogisk relevans 
Ett samhälle bygger på vissa värderingar och handlingsmönster. Olika slags handlingar i 
samhället värderas på olika sätt, och vissa uppfattas vara bättre än andra. Från en 
pedagogisk synvinkel kan man ställa frågorna: Varför är detta handlande ”bättre”? Kan 
det handlande, som uppfattas som bättre, uppnås, och i så fall hur? (Svensson, 1989)  
 
Vår uppfattning är att vårt samhälle präglas av värderingar om vikten av ett 
framgångsrikt arbetsliv. Vi anser att handlingar som signalerar effektivitet, produktivitet 
och duktighet värderas högt på alla nivåer i samhället. Dessa värderingar och 
handlingsmönster hänger sannolikt ihop med vilka resultat som samhällsaktörer 
betraktar som framgångsrika när det gäller den arbetsrelaterade ohälsan. Därför anser vi 
det pedagogiskt relevant att diskutera varför de önskvärda resultaten värderas som ”bra” 
och hur de skulle kunna uppnås. När det gäller ”hur” kan man ställa sig frågan huruvida 
en viss typ av insats, i vårt fall coaching, utgör en påverkan som i sin tur leder till 
utveckling. ”Ju viktigare man anser att det önskade är, desto större anledning finns det 
att fråga varför det är så viktigt och om och hur det kan uppnås. De pedagogiska 
frågorna tenderar att vara knutna till det upplevda behovet av särskilda insatser” 
(Svensson, 1989, s. 100).  

1.7 Disposition 
Uppsatsen består av sex huvudavsnitt som här presenteras kortfattat för att underlätta för 
läsaren. 
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Kapitel ett utgör en inledning som förklarar syftet och något om bakgrunden till 
uppsatsen. Här har vi valt att även ge en kort introduktion till coaching för att orientera 
den läsare som inte har någon bakgrundskunskap i ämnet. Denna ska dock inte 
uppfattas som en del av vårt teoriavsnitt, utan finns med eftersom vårt teoriavsnitt inte 
bygger på någon litteratur som säger sig handla om coaching. I kapitel två redogör vi 
för den teori som ligger till grund för vår tolkning av de empiriska resultaten. Kapitlet 
har två huvuddelar. Våra empiriska resultat visar att lärande kan sägas vara centralt i en 
coachingprocess. För att förstå vad det är som sker i coaching, valde vi därför att 
fördjupa oss i pedagogisk teori kring lärande. Denna utgör första huvuddelen av 
teorikapitlet. Den andra huvuddelen tar upp faktorer som har betydelse för utbrändhets-
problematiken. Kapitel tre är vårt metodkapitel där vi diskuterar val av metod, 
tillvägagångssätt och kvalitetsaspekter. Kapitel fyra utgörs av resultatredovisningen. 
Även denna består av två huvudavsnitt. Det första berör vår kontext, dvs. ohälsan i 
samhället och vissa aktörers mål för denna. Empirin som direkt relaterar till coaching 
återges i den andra delen. Kapitel fem består av vår analys och de slutsatser vi har dragit 
då vi tolkat empirin i ljuset av den teoretiska grund som lagts i kapitel två. Detta kapitel 
bör uppenbara för läsaren huruvida vi lyckats besvara vårt syfte. Kapitlet avslutas med 
en sammanfattning i punktform av de resultat vi menar oss ha kommit fram till. Kapitel 
sex är den avslutande diskussion där vi betraktar våra resultat i förhållande till vår 
arbetsprocess och även reflekterar över tänkbara konsekvenser, både för praktiker och 
för framtida forskning. Här delger vi också våra högst personliga funderingar som inte 
ska betraktas som en del av de teorigrundade slutsatserna.  

1.8 Introduktion till coaching 
I idrottens värld är coaching sedan länge ett etablerat arbetssätt för att få både individer 
och grupper att uppnå bättre resultat, men i arbetslivet är det, i alla fall här i Sverige, ett 
relativt nytt begrepp. Coaching kommer ursprungligen från USA där det genom framför 
allt Tim Gallwey kom att redan på 80-talet hitta sin väg in i arbetslivet. Gallweys bok 
”Tennis- det inre spelet” fick stor genomslagskraft bland idrottsutövare när den kom ut 
1975. Budskapet var att coachens främsta uppgift var att frammana den inneboende 
potential och självkännedom som varje individ har, och att coaching innebär ”att 
frigöra en persons möjligheter att maximera sina prestationer” (Whitmore, 1997, s. 
16). Det enkla sätt som Gallwey presenterade coaching på gjorde det lätt att relatera till 
människors prestationer i arbetslivet, vilket gjorde att han snart kom att föreläsa mer i 
näringslivet än i idrottsvärlden. Allt sedan dess har coaching blivit alltmer etablerat i det 
amerikanska arbetslivet och är idag vanligt förekommande både inom organisationer 
och för enskilda individer. (Whitmore, 1997; Parsloe & Wray, 2002; 
www.nordiccoaches.org, 2003-12-15, www.coachfederation.org, 2003-12-15) 

Coaching har därigenom också kommit att utvecklas som en egen yrkesgrupp. Det finns 
erkända institut och universitet som utbildar professionella coacher och ett 
världsomspännande nätverk, International Coach Federation (ICF), vilket samordnar 
dem. ICF har över 6.000 medlemmar och 145 avdelningar i 30 länder. Det finns sedan 
1999 en nordisk gren av detta nätverk, Nordic Coach Federation (NCF), dit en del 
svenska coacher är anslutna. ICF och NCF jobbar för att utveckla, stödja och bevara 
coaching som yrke. För att säkerställa coachingens kvalité och trovärdighet så har ICF 
arbetat fram vissa kriterier som coachen måste uppfylla för att bli en ICF-certifierad 
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coach (även NCF certifierar i enlighet med dem). De innefattar bl.a. en gemensam 
definition av coaching, gemensamma etiska riktlinjer samt vilka kompetenser en coach 
ska jobba efter. Coaching är enligt ICF och NCF ett pågående samarbete för att hjälpa 
klienten att själv handla för att uppfylla sina egna visioner, mål och önskningar. Det är 
ett sätt för individen att definiera och uppnå professionella och personliga mål snabbare 
och enklare och därigenom leva upp till sin fulla potential. (Whitmore, 1997; Parsloe & 
Wray, 2002; www.nordiccoaches.org, 2003-12-15, www.coachfederation.org, 2003-12-
15) 

2 Teori 
Följande kapitel är indelat i fyra avsnitt. I det första redogör vi för den process vi 
genomgått när det gäller vilka källor vi använt för vår teoretiska grund. I det andra 
behandlar vi en viss typ av pedagogisk grundsyn och dess konsekvenser för pedagogens 
roll i individens lärprocess. Det tredje tar upp aspekter av lärandet, relaterade till den 
tidigare redovisade pedagogiska grundsynen, och det fjärde behandlar forskning kring 
utbrändhet. 
 
Syftet med uppsatsen är att analysera coachingens förutsättningar att uppnå de mål som 
vissa samhällsaktörer betraktar som framgångsrika när det gäller insatser för utbrända 
sjukskrivna. Själva syftet ger alltså inte uppenbart anledning att studera lärande. 
Anledningen till att vi ändå valt att studera teori kring lärandet är, som tidigare nämnts, 
att våra empiriska resultat visar att lärprocesser under vissa förutsättningar är centrala i 
coaching. Utan en djupare förståelse för dessa lärprocesser kan vi inte bedöma i vilken 
utsträckning coaching kan leda till uppfyllelse av samhällsaktörernas mål för de 
utbrända sjukskrivna. Att vi även ägnar visst utrymme i teorikapitlet åt utbrändhetens 
bakgrundsfaktorer beror på att vi anser det viktigt att studera hur komplext detta 
problem är. Det är först då vi förstår bakgrunden till de utbrända klienternas situation 
som vi kan analysera betydelsen av lärprocessen som sker i coaching. 

2.1 Litteratur 
I det följande avsnittet redogör vi alltså för vår urvals- och bearbetningsprocess när det 
gäller våra teoretiska källor. Vi anger också vilka kriterier för källkritik som vi använt 
oss av. 

2.1.1 Sökning, urval och bearbetning 
Det sätt på vilket vi angripit teorin har präglats av vår ansats, vilken vi redogör för i 
metodkapitlet (kapitel 3). Vår intention har varit att ha ett så öppet förhållningssätt till 
empirin som möjligt. Konsekvensen av detta är att vi inte i förväg har velat djupstudera 
teorier som kan beröra vårt forskningsområde. Vi har dock ansett det nödvändigt att 
orientera oss, för att ha en uppfattning om huruvida tidigare forskning ägnat sig åt just 
vårt område. Alvesson & Sköldberg (1994) påtalar riskerna med både en alltför 
omfattande inläsning i ett tidigt skede, vilken kan minska den egna kreativiteten i 
tolkning av empiri, samt en alltför svag orientering, vilken kan leda till en naiv syn på 
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empirin. Vårt förhållningssätt liknar mest det som Alvesson & Sköldberg (ibid) kallar 
för att göra ett ”översiktligt svep” (s. 72) innan den egna empirin tolkats. Vi gjorde 
inledningsvis sökningar i artikeldatabaserna ERIC och ELIN, universitetsbibliotekets 
LOVISA, rikstäckande LIBRIS samt på Arbetslivsinstitutets hemsida. Vårt första 
teoretiska svep behandlade utbrändheten, där vi genom sekundärkällor i form av 
uppsatser och artiklar fann referenser till primärkällor. Sökorden var utbränd(het) och 
utmattningsdepression. Ganska snart upptäckte vi det som Bell (2000) kallar för att man 
utvecklar en känsla för sitt område, där man märker vilka forskare som genomgående 
citeras av andra forskare och därmed anses som auktoriteter inom fältet. Vi fann det 
viktigt att ta del av olika perspektiv, både medicinska, arbetslivsorienterade, 
psykosociala och samhällsövergripande. Andra delen av vårt första, inledande ”svep” 
behandlade coaching, vilket visade sig vara ett betydligt svårare ämne att hitta forskning 
kring i de ovan nämnda databaserna. Vi har inte hittat vare sig artiklar, avhandlingar 
eller litteratur som behandlar coaching på ett sätt som vi uppfattar som relevant i 
förhållande till vår uppsats kontext (utbrända sjukskrivna). De böcker om coaching som 
vi läste inledningsvis anser vi är intressanta men inte forskningsbaserade, och därför har 
vi använt dem enbart för att introducera oss själva (och läsarna av denna uppsats) till 
coachingens bakgrund och utbredning. I detta stadium ville vi inte använda sökord 
grundade på spekulationer om vad coaching kan tänkas likna (t ex handledning, 
mentorskap) eftersom vi då skulle föregripa vår tolkning av empirin. Därför sökte vi 
enbart på olika former av ordet coaching. 
 
Först i den senare delen av arbetsprocessen har vi ägnat oss åt djupare studier baserade 
på vår tolkning av empirin. Vi gjorde då sökningar inom de områden som vi ansåg att 
empirin ledde oss till, såsom erfarenhetsbaserat lärande, handlingsutrymme, dialog och 
reflektion, och lånade litteratur skriven av erkända historiska pedagoger och forskare 
som tar upp dessa begrepp. Här har vi gått till de primärkällor som har framstått som 
auktoriteter inom respektive område och försökt skaffa oss en djupare förståelse för 
teorin än den vi tidigare haft genom sekundärkällor. Denna djupare förståelse har i sin 
tur lett oss vidare till andra begrepp, exempelvis theories-in-use, negativt lärande och 
självstyrning. Vi har här varit tvungna att göra avgränsningar på grund av den 
begränsade tid som stått till vårt förfogande. Intressanta begrepp, som vi kunde ha gått 
vidare med, är self-efficacy och empowerment, men vi anser att den teori vi valt att ta 
upp även tangerar dessa begrepps innebörd.  
 
Bearbetningen av litteraturen har gått till så att vi ständigt fört anteckningar över vad vi 
läst, för att i ett senare skede kunna avgöra vad som är relevant för vår analys och på 
vilket sätt de olika källorna kan tänkas stå i relation till varandra och integreras med 
varandra.  

2.1.2 Källkritik 
Urvalet av teoretiska källor har grundat sig på vår målsättning att enbart använda 
primärkällor; källor som bedöms vara auktoriteter inom sitt forskningsområde och kan 
anses vara aktuella i relation till forskningsutvecklingen (se Bell, 2000). Som tidigare 
nämnts har vi ingen ”forskningsutveckling” att förhålla oss till när det gäller coaching. 
När det gäller utbrändhet har vi dock kunnat följa utvecklingen genom att läsa både 
äldre och nyare källor som dessutom intar olika perspektiv. Här har vi även strävat efter 
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en medvetenhet om huruvida en källa kan anses partisk då dess forskning kan sägas stå i 
någon parts intresse, vilket Thurén (1990) kallar för källans tendens. Arbetslivs-
institutets forskning är ett exempel, då den bedrivs på regeringens uppdrag. Vi har dock 
funnit att AI:s forskare flitigt citeras av forskare och författare i andra sammanhang och 
inte (enligt vår mening) kan påstås vara tendentiös. I de fall vi inte haft tillgång till 
primärkällor har vi varit tvungna att använda sekundärkällor. Detta gäller Guba & 
Lincoln och Scott (I: Bryman, 2002), samt när vi återger Sokrates tankegångar, då vi 
använt oss av flera olika sekundärkällor.  
 
Vår önskan har varit att göra vad Bell (2000) kallar ett balanserat urval, dvs. ett urval av 
teori som inte enbart stöder vår egen tolkning, utan ger upphov till en ”debatt” inom 
uppsatsens ram. Vi har inte uppnått detta i den utsträckning som vi hade som mål. Detta 
beror på att vi inte haft tillräcklig tid att söka efter teoretiker som eventuellt motsäger 
dem vi använt oss av. 

2.2  Pedagogens roll i adeptens utveckling 
All pedagogisk praktik bygger på en människosyn som får konsekvenser för hur man 
ser på adepten/klienten, pedagogens roll och målet för den pedagogiska processen. Vem 
bestämmer vad som ska läras? Hur ska lärandet gå till? Vad ska lärprocessen leda till? 
Sokrates, Dewey och Freire är tre av den pedagogiska historiens förgrundsgestalter som 
alla har sina rötter i filosofin (Egidius, 2000). De har det gemensamt att de poängterar 
individens ansvar för och centrala roll i sitt eget lärande.  
 
Sokrates var ingen bildad man och hade ingen expertkunskap att lära ut, och ändå anses 
han vara en av västerlandets stora pedagoger. Han insåg vikten av att lära människor att 
tänka själva. Genom att ställa frågor och provocera människan till att reflektera, ansåg 
han att man kunde locka fram de svar som varje människa har inom sig. Svaren, som 
individen på detta sätt kommer fram till, blir då resultatet av den utfrågades eget kritiska 
tänkande. Genom ”sokratisk metod” drar människan slutsatser utifrån sin tidigare 
erfarenhet med hjälp av de ställda frågorna. Pedagogens roll är inte att överföra sina 
egna ”sanningar”, utan hjälpa adepten att själv inse sina felaktiga resonemang så att 
han/hon kan korrigera dem. (Bjurwill, 1998; Lindström, 1988; Egidius, 2000) 
 
Både Dewey och Freire är eniga med Sokrates om vikten av att pedagogen utgår ifrån 
individens erfarenheter. Alla tre vände sig starkt emot ett pedagogiskt synsätt som 
betraktar pedagogen som experten vars kunskap ska överföras till adepterna, vilka då 
reduceras till passiva mottagare. Freire kallade detta för banksynen, dvs. pedagogen 
sätter in kapitalet på banken - adepten – vilket innebär att adepten inte blir betraktad 
som en medveten varelse. Dewey ansåg att pedagogens uppgift är att aktivt stimulera, 
utvidga och fördjupa individens utveckling genom att utgå ifrån hans/hennes eget 
intresse och handlande. Detta är inget kravlöst arbetssätt, utan förutsätter arbete från 
adeptens sida för att leda till utveckling. Pedagogens roll är att, med respekt för 
individen, vägleda adepten i utvecklandet av förnuft och omdöme genom att låta den 
göra sina egna val och planera praktiska handlingsalternativ. Det är viktigt att hjälpa 
adepten att upptäcka och frigöra sin individuella förmåga så att han/hon kan gå sin egen 
väg, även om det innebär att man blir något annat än en i mängden. Dewey var en 
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pragmatiker som betonade den praktiska nyttan av lärandet. (Bjurwill, 1998; Freire, 
1972; Dewey, 1980) 
 
Freire är, liksom Dewey, filosofisk pragmatiker som betonar vikten av aktiv handling 
som en följd av reflektion, vilket han kallar ”praxis” (Freire, 1972) – motsvarigheten till 
Deweys ”learning by doing” (Dewey, 1980). För Freire handlar pedagogiken ytterst om 
människans ontologiska kallelse, dvs. frågan om människans syfte i livet. Han menar att 
människan har en inneboende, skapande kraft som motiverar till engagemang och 
reflektion för att man ska kunna uppnå sin fulla potential. Freire var verksam bland 
fattiga, förtryckta lantarbetare i Brasilien, och strävade efter att medvetandegöra dem 
om sin situation och sina egna möjligheter att förändra den. I likhet med Sokrates 
använde han dialogen som verktyg. Han ville hjälpa dem att se sig själva som subjekt 
med ett eget ansvar för att förändra sin tillvaro, vilket gör att han mer än Sokrates 
betonar handlandet. När en människa blivit medveten om sin situation, kan man 
reflektera över hur man kan frigöras från sina felaktiga föreställningar om omvärlden, 
och på så vis återerövra sin handlingsfrihet. Det handlar om att individen genom sitt 
eget engagemang skall befrias från det som förtrycker eller binder. När människan 
börjar fatta sina egna, självständiga beslut, besegrar man de situationer som begränsar 
en, de s.k. gränssituationerna, och detta gränsöverskridande gör att människan kan röra 
sig i riktning mot sin ontologiska kallelse. Det är inte gränssituationerna som i sig själva 
kan skapa en känsla av hopplöshet, utan avgörande är huruvida individen uppfattar dem 
som oöverstigliga hinder. (Freire, 1972; Bjurwill, 1998) 
 
Vilken är då, enligt Freire (1972) pedagogens roll i adeptens utveckling mot större 
medvetande? Pedagogen ska ägna sig åt problemformulering och inte bankpedagogik. 
Att formulera problem som adepten tvingas reflektera över stimulerar kreativitet, 
reflektion och kritiskt tänkande. Utgångspunkten måste vara här och nu – den situation 
människan befinner sig i, i vilken hon är förtryckt i något avseende. Man blickar 
tillbaka på det förflutna enbart i syfte att klarare förstå vad och vem man är, så att man 
kan skapa en bättre framtid. Den pedagog som vill arbeta med dialog, reflektion och 
kommunikation på ett framgångsrikt sätt måste ha en genuin tillit till adepten och 
hans/hennes förmåga att resonera. ”Dialogen kräver en stark tro på människan, tro på 
hennes makt att göra och göra på nytt, att skapa och nyskapa, tro på hennes kallelse att 
bli en mer fullständig människa, vilket inte är ett privilegium för en elit, utan 
bördsrätten för alla människor” (ibid, s. 92). Pedagogen får inte heller dra nytta av det 
faktum att adepten kan uppleva ett känslomässigt beroendeförhållande. Beroendet är en 
svag punkt som adepten och pedagogen behöver reflektera över och omvandla till 
självständighet. (Ibid) 

2.2.1 Handlingsteoretikern – en pragmatisk pedagog 
Freires och Deweys pragmatiska synsätt (att pedagogens insats ska stimulera individens 
eget konstruktiva handlande) anser vi hör hemma inom det handlingsteoretiska området, 
vilket består av olika modeller och teoriansatser där nyckelbegreppen är handling och 
handlingsutrymme (Aronsson & Berglind, 1990). Det handlingsteoretiska perspektivet 
kännetecknas av ett finalt (framåtblickande) synsätt. Begrepp såsom handling, val, 
avsikter, mål, möjligheter, hinder, önskningar är centrala, och vetenskapens uppgift är 
att beskriva, förstå och frigöra. Det finala synsättet skiljer sig från det kausala genom att 
det sistnämnda ägnar sig åt att förklara orsaker till beteenden, drifter och behov. (Ibid) 
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För den som arbetar professionellt med att i något avseende hjälpa andra människor får 
ett handlingsteoretiskt perspektiv konsekvenser för hur man ser på klienten och på 
vilket sätt man vill bidra till dennes utveckling. En handlingsteoretiker ser på klienten 
som ett subjekt, alltså en individ som åtminstone i princip har möjlighet att påverka sin 
situation. Uppgiften går till stor del ut på att återupprätta klientens upplevda möjlighet 
att själv fatta beslut och handla aktivt. Man utgår ifrån klientens eget perspektiv på sina 
hinder och möjligheter, dvs. det subjektiva handlingsutrymmet, och i vilken 
utsträckning detta skiljer sig ifrån det objektiva handlingsutrymmet, dvs. vad som i 
praktiken är möjligt. Målet är att klienten ska komma till insikt om vad som behöver 
göras, genom att få hjälp att själv se vilka handlingsalternativ som finns och därefter 
göra ett medvetet val. (Aronsson & Berglind, 1990; Berglind, 1995) 
 
Man skulle kunna kritisera det handlingsteoretiska perspektivet för att bortse ifrån att 
människan inte alltid kan välja själv, utan styrs av inre drivkrafter eller yttre 
omständigheter. Är det inte väl enkelt att säga att man kan ändra sig, bara man själv 
vill? En handlingsteoretiker förnekar inte att en persons valmöjligheter skulle kunna 
vara begränsade av den typ av faktorer som t ex en terapeut eller psykolog framhåller, 
men betraktar dem som hinder eller möjligheter, snarare än något som man måste 
förklara orsakerna till. (Aronsson & Berglind, 1990; Berglind, 1995) 
 
Handlingsteoretikern betonar alltså individens ansvar för sin egen utveckling och att 
målet med en professionell insats bör vara att individen själv ska komma till insikt, 
överväga sina valmöjligheter och därefter gå till praktisk handling. Betoningen på 
nyttan av utvecklingsprocessen känner vi igen från Dewey. Vikten av att handlingarna 
är grundade i en ökad medvetenhet ser vi tydligt framför allt hos Freire.  

2.3 Lärande 
När vi i denna uppsats talar om lärande utgår vi från följande definition: ”Med lärande 
avses här relativt varaktiga förändringar av en individs kompetens, som ett resultat av 
individens samspel med sin omgivning” (Ellström, 1996, s. 147). Kompetensbegreppet 
innefattar kunskaper, intellektuella och manuella färdigheter såväl som attityder, sociala 
färdigheter och personlighetsrelaterade egenskaper, och avser en individs potentiella 
handlingsförmåga i relation till ett visst sammanhang (Ellström, 1992; 1996). 
Kompetens ses idag även som ett personligt engagemang, och kraven på detta 
engagemang ökar i takt med att komplexiteten i arbetslivet tilltar (Svensson, 2002). 
Man behöver ”förhålla sig aktivt till sin situation, reflektera över möjligheter, ta 
ställning till alternativ, sätta upp mål, analysera vad som händer i förhållande till mål 
och alternativa möjligheter” (ibid, s. 95). När man ser lärande som en förändring av ens 
kompetens, vilket vi väljer att göra i denna uppsats, så talar man inte enbart om en 
individs kunskaper eller beteende, utan även en utveckling av individens förhållnings-
sätt. Man kopplar alltså samman både uppfattning, värdering och handling.  

2.3.1 Erfarenhetsbaserat lärande 
Ovanstående definition av lärande innebär alltså att erfarenheterna som varje individ gör 
i samspelet med sin omgivning kan leda till lärande. Teoribildningen som rör 
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erfarenhetsbaserat lärande har ett integrerande helhetsperspektiv på lärande, vilket 
förenar erfarenhet, perception, kognition och beteende (Kolb, 1984). I sitt resonemang 
kring vad erfarenhetsbaserat lärande handlar om jämför Kolb modeller grundade på 
Lewins, Deweys respektive Piagets tankar, och menar att de har vissa grundläggande 
drag gemensamt: Man ser lärandet som en process utan början eller slut; denna process 
är grundad i individens erfarenhet; lärandeprocesser innebär alltid en spänning mellan 
begrepp som tycks stå i opposition mot varandra; lärande är en process som ständigt 
involverar hela människans väsen i hans/hennes förhållningssätt till omvärlden; och 
lärande innebär en pågående ömsesidig påverkan mellan individen och dess omgivning. 
 
Lewins modell för erfarenhetsbaserat lärande (Kolb, 1984). 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Ovanstående modell, som beskriver hur lärande sker, är alltså utvecklad av Lewin men 
förklaras ofta med hjälp av Kolbs resonemang. Modellen ska inte tolkas som att man 
går igenom de fyra faserna en i taget. Helhetssynen på lärandet innebär att alla 
momenten förekommer samtidigt och det kan råda en spänning mellan dem. En konkret 
erfarenhet utgör, enligt modellen, grunden för reflektion. Reflektionen leder till djupare 
förståelse av erfarenheten i form av ett teoretiskt resonemang, som i sin tur leder till ett 
aktivt handlande. Eftersom resonemangen som reflektionen lett fram till påverkar hur 
man handlar, får de på detta sätt följder för de nya erfarenheter man gör. Konsekvensen 
av detta är att man, oavsett vad det är för kvalité på den uppfattning man kommit fram 
till, använder sig av den nästa gång man möter en liknande situation. Pedagogens 
uppgift är därför inte enbart att införa nya idéer, utan att bidra till att adeptens gamla 
föreställningar blir föremål för granskning, och vid behov modifierade, förkastade eller 
integrerade i nya grundvärderingar. Förkastande av gamla föreställningar kan även 
kallas avlärande, vilket Anderson (Bjurwill, 1998) uttrycker så här: ”It may be said, in 
fact, that there is an element of unlearning in all learning”. I många fall uppstår en 
konflikt mellan gamla och nya värderingar då dessa inte stämmer överens. När man 
lyckas med modifieringen av gamla idéer samt integrationen av nya idéer möjliggörs 
lärandet. Man kan alltså konstatera att lärande ofta egentligen är ett omlärande. (Kolb, 
1984)  
 

Concrete experience 
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I detta sammanhang är det viktigt att framhålla att erfarenheter inte automatiskt leder till 
lärande. Jarvis (1992) har genom ett forskningsprojekt vidareutvecklat Lewins och 
Kolbs modell. Hans mer komplexa modell visar att det finns nio typer av sätt som en 
individ kan reagera på den aktuella erfarenheten. Dessa nio delar han in i tre 
huvudgrupper: ickelärande (personen lär sig ingenting av erfarenheten), icke-
reflekterande lärande (personen lär sig något som inte kräver reflektion) samt 
reflekterande lärande (personen lär sig genom att ta ett steg tillbaka, reflektera och 
utvärdera). Även Kolb (1984) talar om ickelärande som ett möjligt resultat av samspelet 
mellan vad en individ väntar sig och de faktiska erfarenheter man gör. När invanda 
mönster styr individen till den grad att man inte är öppen för att lära av nya erfarenheter 
är förutsättningarna för lärande starkt begränsade. Detsamma gäller när oförutsägbara 
händelser som skakar om individens invanda stabilitet ständigt inträffar, vilket kan leda 
till handlingsförlamning.  

2.3.2 Reflektion 
Lewins modell visar tydligt hur reflektion och handling är ömsesidigt beroende av 
varandra i lärandeprocessen. Detta synsätt är gemensamt för de pedagoger som kallas 
reflekterande praktiker (Egidius, 2000). Reflektion innebär att kritiskt pröva de mentala 
modeller som (mer eller mindre medvetet) styr ens handlande och att fundera över 
huruvida de handlingar man utfört leder till ett önskvärt resultat (Ellström, 1996). Den 
människa som vill nå sin fulla potential, det som Freire (1972) kallar ”ontologisk 
kallelse” måste engagera sig i reflektion över sin situation. Men att bara reflektera är 
inte tillräckligt – verklig reflektion leder till handling. Omvänt bör handling alltid bli 
föremål för reflektion. Reflektion är nödvändig för att en handling ska vara mänsklig 
och inte bara en sysselsättning. (Ibid) 
 
Dialogen med en annan individ kan vara ett konstruktivt sätt att underlätta reflektion, 
vilket praktiserades av både Freire och Sokrates (Freire, 1972; Bjurwill, 1998; 
Lindström, 1988; Egidius, 2000). Den som arbetar med andra människors utveckling 
kan välja att betrakta sig själv som en expert som ska ge klienten kloka svar, men ett 
alternativt synsätt är att praktisera reflektion under själva samtalets gång (Schön, 1983). 
Att reflektera parallellt med handlandet kallar Schön (ibid) för reflection-in-action. 
Detta sätt att fungera är motsatsen till vad han kallar för teknisk rationalitet – ett synsätt 
där man konsekvent tillämpar forskningsresultat och vetenskaplig teori som om de vore 
användbara på likadana sätt i varje ny situation. Den reflekterande yrkesutövaren 
använder sin erfarenhet och intuition i varje ny situation, genom att visserligen dra nytta 
av sin samlade repertoar, men inte fördenskull utgå ifrån att den nya situationen är 
identisk med någon av de tidigare, utan tvärtom helt unik. Reflektionen består i att den 
samlade erfarenheten bidrar till att ge olika perspektiv på den aktuella frågan. (Ibid) 
 
Att tillämpa ett reflekterande förhållningssätt i arbetet med klienter får konsekvenser 
både för yrkesutövaren och för klienten. För den klient som önskar sig en expert som 
kan ge råd som det bara gäller att efterfölja, kan en reflekterande praktiker inge känslor 
av otrygghet och osäkerhet. Denna typ av dialog ställer nämligen krav även på klienten, 
när det gäller villigheten att öppet reflektera över sitt problem utifrån olika synvinklar. 
För yrkesutövaren handlar det om att inte överföra sin erfarenhet direkt på klienten, utan 
förhålla sig ödmjuk och inse att man inte kan bevisa sin auktoritet genom att ge färdiga 
svar. Schön (1983) kallar detta reflekterande förhållningssätt i klientarbetet för ”the 
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reflective contract” (ibid, s. 302). Detta bygger på ömsesidigt ansvarstagande och 
inflytande i en miljö där dialogen förs utan försvarsmekanismer, dvs. öppenhet och 
ärlighet råder. Klienten och praktikern är beroende av varandra för att sann reflektion 
ska kunna äga rum. Schön (1983) menar att i ett ”traditional contract” (ibid, s. 303), 
som inte bygger på reflekterande dialog, strävar endera klienten eller praktikern (eller 
bägge) efter att hålla uppe en fasad och på så vis ge intryck av att ha kontroll, vilket 
förhindrar ömsesidigt lärande i den aktuella situationen. 

2.3.3 Theories-in-use och dess betydelse för lärandet 
Som framgår av både Kolbs, Freires och Schöns resonemang är reflektion som leder till 
lärande ingen enkel process som kan ske utan individens engagemang. För att kunna 
lära sig något genom den spänning som uppstår mellan nya idéer och gamla 
föreställningar krävs ett visst förhållningssätt. En teori som förklarar sambandet mellan 
individens mentala modeller och vilken typ av lärande som är möjligt har utvecklats av 
Argyris & Schön (Argyris, 1982; Schön, 1983). Enligt denna teori styrs alla människors 
handlande i praktiken av deras egen handlingsteori, ”theory-in-use” (Argyris, 1982). 
Denna skiljer sig ofta från individens ”espoused theory” (ibid), dvs. den handlingsteori 
en människa påstår sig leva efter. Ens theory-in-use tycks läras in redan tidigt i livet 
genom socialisering. Argyris (1982) beskriver två olika theories-in-use, modell I och II, 
och menar att de flesta människor praktiserar modell I. Denna modell karakteriseras av 
att man styrs av fyra grundvärderingar: Man skall uppnå sina egna mål, man ska vinna – 
inte förlora, man bör förhindra uppkomsten av negativa känslor hos sig själv och andra, 
och man skall fungera rationellt snarare än känslomässigt. Konsekvensen av dessa 
grundvärderingar kan bli att man inte är öppen för feedback som ifrågasätter ens 
handlingar, eftersom detta skulle kunna rubba ens theory-in-use. Vilka konsekvenser får 
modell I för lärandet? ”(…) whatever learning people develop will tend to be within the 
confines of what is acceptable. This is called single-loop learning because the actors 
learn only within the confines of his or her theory-in-use” (ibid, s. 88). Detta innebär att 
single-loop-lärande visserligen kan få en individ att korrigera bristande rutiner och 
anpassa sig till olika situationer, men detta sker utan att man ifrågasätter de mål och 
värderingar som styr ens handlande. Argyris forskning visar att människor som styrs av 
modell I är omedvetna om detta, och reflekterar inte över detta handlande, eftersom det 
är sanktionerat i kulturen. 
 
När en individs lärandeprocess leder till att man är beredd att utforska, reflektera över 
och förändra sina egna bakomliggande värderingar talar Argyris (1982) om double-
loop-lärande. Vid double-loop-lärande frågar man sig inte bara hur ett problem kan 
lösas, utan varför det existerar och vad det består i. Denna typ av lärande är inte möjlig 
inom ramen för modell I theory-in-use. Det förutsätter att individen förändrar sin 
theory-in-use till modell II, som styrs av följande grundvärderingar: Handlingar ska 
baseras på ärlig, fullständig information, människan ska göra egna välgrundade val och 
leva utifrån sin inre övertygelse. När man praktiserar modell II theory-in-use möjliggörs 
double-loop-lärande, vilket sannolikt leder till att de problem man ställs inför får en mer 
hållbar lösning. Schöns ”reflective contract” (Schön, 1983) bygger på att modell II 
theory-in-use praktiseras. Det är dock vanligt att klienten, då han/hon kommer till en 
reflekterande praktiker, tillämpar modell I. Det är då praktikerns uppgift att skapa 
förutsättningar för att öka sannolikheten för att klienten ska röra sig i riktning mot 
modell II. Att gå från modell I till modell II är ingen enkel process, och den är inte 
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möjlig utan hjälp. I synnerhet om situationen präglas av stress och instabilitet är detta 
svårt. I denna process kan man förvänta sig känslomässiga reaktioner såsom förvåning, 
frustration, sårbarhet, ilska, misslyckande och fruktan. Detta beror på att individen 
efterhand kommer till insikt om att ens eget tidigare handlande varit kontraproduktivt, 
trots att man inte själv förstått det. Dessa känslor behöver bearbetas för att uppmuntra 
lärande. (Argyris, 1982; Schön, 1983) 

2.3.4 Handlingsutrymmets betydelse för lärandet 
I likhet med Argyris och Schön talar även Ellström (1992; 1996) om två nivåer av 
lärande, nämligen anpassningsinriktat respektive utvecklingsinriktat (kreativt) lärande.  
När endera målet, uppgifterna eller förutsättningarna är givna – eller individen tar dem 
för givna – kan man tala om ett anpassningsinriktat lärande, vilket motsvarar single-
loop-lärande. Individen strävar då inte efter att ifrågasätta eller förändra någondera. Det 
utvecklingsinriktade, kreativa lärandet kännetecknas istället av att varken uppgift, mål 
eller förutsättningar är givna eller tas för givna. I denna situation måste individen alltså 
själv identifiera och definiera vad som är problemet och hur detta kan lösas, genom att 
ställa frågor som ”vad” och ”varför”. Detta kräver, liksom vid double-loop-lärande, ett 
större engagemang från individen. ”Det utvecklingsinriktade lärandet förutsätter att 
individen, enskilt eller kollektivt, kritiskt analyserar och vid behov förändrar sina livs- 
eller arbetsvillkor, dvs. lärandet förutsätter ett överskridande av det givna (eller för 
givna taget) handlingsutrymme som individen möter …” (Ellström, 1992, s. 70). Argyris 
och Schön (Argyris, 1982; Schön, 1983) betonar betydelsen av att ifrågasätta de 
värderingar som styr handlandet, medan Ellström (1992; 1996) mer betonar graden av 
handlingsutrymme som individen har/använder, dvs. i vilken utsträckning man har – 
eller tar sig - frihet att själv diagnostisera situationen, avgöra vad det är som ska uppnås 
och hur. 

2.3.5 Självstyrning – en förutsättning och ett mål 
De resonemang som förs i de teorier som återgetts i detta avsnitt visar att den typ av 
lärande som bygger på individens erfarenhet, reflektion och kritiska tänkande förutsätter 
att individen själv är beredd att ta ansvar och engagera sig i sin lärprocess. Lärande på 
den här nivån är en krävande process, oavsett om man lär sig på egen hand eller med 
hjälp av andra. Ett begrepp som används för att beskriva den inre drivkraftens betydelse 
för lärandet är ”självstyrt lärande” (Knowles, 1975; Svensson, 2002; Borgström, 1988). 
Begreppet kan definieras på följande sätt: ”[Self-directed learning is] a process in 
which individuals take the initiative, with or without the help of others, in diagnosing 
their learning needs, formulating learning goals, identifying human and material 
resources for learning, choosing and implementing appropriate learning strategies, and 
evaluating learning outcomes. (...) [It] usually takes place in association with various 
kinds of helpers, such as teachers, tutors, mentors, resource people and peers” 
(Knowles, 1975, s. 38). Å ena sidan är självstyrt lärande ett gammalt bildningsideal som 
redan Sokrates förespråkade. Å andra sidan har begreppet, i dagens komplexa 
föränderliga arbetsliv, blivit en del av kompetenskravet. Det anses idag att vissa 
kvalitéer hos individens kunnande som är relaterade till självstyrning, såsom förmågan 
till reflektion och kritiskt tänkande, är viktigare än ett visst specifikt kunnande. 
Samtidigt utgör självstyrningen en förutsättning för lärande. (Borgström, 1988; 
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Svensson, 2002) Om man (som vi) utgår ifrån en definition av lärande som en 
förändring av kompetensen, blir självstyrning både en förutsättning och ett mål. 

2.3.6 Negativt lärande 
Allt lärande är dock inte positivt och utvecklande för individen. Erfarenheter kan även 
leda till negativt lärande (Ellström, 1992; 1996). Detta lärande sker oftast oavsiktligt 
och omedvetet och konsekvensen av detta är att individen blir allt mer passiv, nedstämd 
och känner sig otillräcklig. En variant av negativt lärande är det tillstånd som Seligman 
(1975) benämner ”inlärd hjälplöshet”. Detta uppstår när en individ saknar kontroll över 
resultatet av sina handlingar, och då lär sig att han/hon inte i fortsättningen kommer att 
kunna påverka vad som händer i ens omgivning. ”It is the expectation, not the objective 
conditions of controllability, that is the crucial determinant of helplessness” (ibid, s. 
49). Detta innebär alltså att när en individ har lärt sig att man inte kan påverka utfallet 
av sina handlingar, så blir konsekvensen att även i de situationer där man faktiskt kan 
kontrollera dem, tror man inte längre att det är möjligt. De första reaktionerna på den 
upplevda känslan av icke-kontroll är ångest och fruktan. Efter en längre tid uppstår 
depression och nedstämdhet eller rent fysiska besvär. Benägenheten att handla avtar rent 
generellt och individen gör inte några försök att förändra sin livssituation. Seligmans 
ansats var utpräglat behavioristisk och inriktad på individen. Senare har hans teorier 
utvecklats av forskare som velat betona det socialpsykologiska sammanhanget och 
relationen mellan individ och kollektiv. (Seligman, 1975; Aronsson, 1990) 

2.4 Utbrändhet och dess orsaker 
I detta avsnitt ger vi en introduktion till begreppet utbrändhet samt ger en kortfattad 
presentation av tänkbara orsaker. 

2.4.1 Begreppet ”utbränd”  
”Utbränd” är ett begrepp som blivit allt mer vanligt i Sverige under det senaste 
årtiondet. Sedan 1997 har ökningen av sjuktalen i arbetslivet, framför allt den psykiska 
ohälsan, ökat dramatiskt (Socialstyrelsen, 2003). ”Utbränd” är inte någon lyckad term 
på svenska, eftersom den associerar till något som tagit fullständigt slut och inte kan 
repareras. Utmattningsdepression, arbetslivsrelaterad stress, depression är andra 
diagnoser som blivit allt vanligare. (Åsberg, Nygren, Rylander & Rydmark, 2002) 
Forskningen rörande utbrändhet tog sin början i USA i slutet av 1970-talet. Två av de 
mest kända forskarna inom området är psykiatern Herbert Freudenberger, som myntade 
begreppet 1974, samt psykologen Christina Maslach. När diagnosen ”utbränd” började 
etablera sig i USA under 1980-talet, framför allt bland kvinnor i vårdyrken, 
identifierades den med en viss personlighetstyp, nämligen jagsvaga, otillräckliga 
människor benägna att få skuldkänslor. Fenomenet ansågs då bero på brister hos 
individen. Först sedan även läkare, IT-anställda, lärare och andra som ansågs 
intellektuellt högpresterande började drabbas, fick diagnosen vidare spridning och högre 
”status”. Skulden började då även läggas på strukturer i arbetslivet och samhället. 
(Johannisson, 2002) 
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2.4.2 Tänkbara förklaringar till utbrändhet 
I Sverige forskas det kring utbrändhet bland annat på Karolinska Institutet, Arbetslivs-
institutet, Institutet för Stressmedicin samt Institutet för Psykosocial Medicin. Men när 
det gäller orsaker till utbrändhet och hur det kan bemästras finns ingen enhetlig 
förklaring. Rent generellt menar man att orsakerna kan hittas inom tre huvudområden: 
hos individen, i arbetsmiljön och i samhällsutvecklingen. Forskarna skiljer sig åt när det 
gäller vilket område man betonar, men man tycks vara relativt ense om att alla tre 
samverkar. I samtliga fall finns dock en relation till stress. En normal stressreaktion kan 
vara positiv och ge extra energi, men om samma stressreaktion aktiveras ofta under en 
lång tid, är den negativ och energikrävande. (Johannisson, 2002; Socialstyrelsen, 2003; 
Hallsten, 1989) 

2.4.2.1 Faktorer hos individen 
Forskaren Lennart Hallsten (1989) menar att det måste finnas individuella faktorer som 
ökar risken för utbrändhet, eftersom inte alla i samma typ av arbete blir drabbade. 
Gemensamt för dem som riskerar att bli utbrända tycks vara att arbetet spelar väldigt 
stor roll för deras självkänsla, så att man ”är” sitt arbete (ibid; Socialstyrelsen, 2003). En 
annan viktig faktor är också vilken förmåga individen har att hantera de stressande 
situationer som uppkommer, på ett sätt som gör att man upplever sig bibehålla 
kontrollen. Detta kan benämnas coping, och det individuella copingmönstret har stor 
betydelse för hur man anser sig kunna påverka sin situation. Ett liknande begrepp är 
kontrollokus. En individ med externt kontrollokus tror sig inte kunna bemästra ett 
problem som uppkommer, utan om det ska kunna lösas, måste någon annan göra det. 
Internt kontrollokus innebär å andra sidan att individen tror sig själv om att kunna 
åtgärda problem. Med hjälp utifrån kan individer utveckla ett mer aktivt copingmönster, 
och förskjuta sitt kontrollokus från ett externt till internt förhållningssätt. Detta påverkar 
sedan ens sätt att reagera i kommande, stressande situationer. (Theorell, 2002; Hallsten, 
1989) 

2.4.2.2 Arbetslivsrelaterade faktorer 
Maslach & Leiter (1999) menar att det faktum att utbrändheten når epidemiska nivåer 
inte beror på att något gått fel hos människan, utan att det skett en förändring inom 
arbetslivet och att arbetet har ändrat karaktär. I sin tidigare forskning menade Maslach 
att utbrändhet främst drabbar personer med människovårdande yrken, men nu har hon 
vidgat begreppet till att omfatta alla yrkeskategorier. Hon pekar på sex arbetsrelaterade 
faktorer som ökar risken för utbrändhet. Dessa är: 

• För stor arbetsbelastning som inte ger möjlighet till vila och återhämtning. 
Nedskärningar leder ofta till att färre människor måste utföra samma arbetet på 
kortare tid. 

• Bristande kontroll över det egna arbetet. Man har inte den möjlighet till val och 
beslutsfattande som man önskar och kan inte använda sin egen förmåga att tänka 
och lösa problem. Samtidigt som man är hårt styrd hålls man ansvarig för 
resultaten. 

• Brist på erkänsla och belöning (då avses inte bara ekonomisk kompensation). 
Att inte få någon respons på det man gör innebär en nedvärdering av individens 
arbetsinsats. Inre belöningar, i form av stolthet över att kunna utföra ett bra 
arbete, är den allra värsta förlusten. 
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• Brist på gemenskap i arbetet. Stöd från kollegor och chefer är en viktig faktor 
för att motverka utbrändhet, men i dagens arbetsliv saknas ofta samhörigheten 
och den ömsesidiga uppmuntran. 

• Brist på rättvisa. Rättvisa innebär att människor visas respekt och värde. När 
utvärderingar och befordran upplevs orättvist, eller om man får skulden för 
något man inte gjort, upplever den anställde frustration. 

• Värderingskonflikter. När arbetets krav och våra personliga värderingar inte går 
ihop upplevs en djup otillfredsställelse och engagemanget i arbetet minskar. 
(Maslach & Leiter, 1999) 

Vikten av individens möjlighet till inflytande över sin arbetssituation framhålls, inte 
bara av Maslach, i samband med stress och arbetslivsrelaterad ohälsa (Aronsson, 1989; 
Levi, 2002). När Levi (ibid) summerar de stressframkallande faktorerna i arbetsmiljön 
har de detta gemensamt att de minskar individens egenkontroll, egenmakt, vardagsmakt. 
När man inte har inflytande över sin egen situation kan man bl a inte förverkliga sina 
önskningar, påverka andras handlingsalternativ eller ha makt över de styrande 
regelsystemen. Det är viktigt att kunna välja, eller åtminstone påverka, sättet att 
genomföra sina arbetsuppgifter, så att man, även om målen är satta i organisationen, 
själv kan styra över genom vilket tillvägagångssätt som de ska uppnås. (Ibid) ”För att 
på ett lyckosamt sätt hantera stressorer måste individen ha möjligheter och resurser att 
utöva individuell och/eller kollektiv kontroll kontra betingelser, händelser och 
processer” (Aronsson, 1989, s. 70). Men det är viktigt att vara medveten om att det ofta 
råder en skillnad mellan den grad av handlingsutrymme individen faktiskt har 
(objektivt) och den grad man själv upplever sig ha (subjektivt). Erfarenheten visar att 
det är det subjektiva handlingsutrymmet som styr individens handlande, även om detta 
inte stämmer överens med verkligheten. (Ibid) 

2.4.2.3 Faktorer i samhället 
”Begreppet utbrändhet har (…) analyserats som ett syndrom producerat av samhället, 
arbetsstrukturen eller den sårbara relationen mellan människor. Diagnosens karriär är 
svindlande. (…) Aldrig har ett sjukdomstillstånd så öppet kopplats ihop med samhället 
självt. En första utgångspunkt är [också] att tolka fenomenet via en större 
samhällsdiagnos: en prestations-, kontroll- och tempohetsad kultur präglad av allt mer 
anorektiska arbetsorganisationer där allt färre ska göra allt mer” (Johannisson, 2002, 
s. 24).  
 
I dagens samhälle ställs individen inför en stor mängd beslut. Konsekvenserna av dessa 
är ofta svåra att överblicka, såsom val av teleoperatör, elleverantör, pensionsfond m.m., 
vilket gör att valmöjligheterna upplevs som stressande. Den ökade mängden 
information och kommunikation, inte minst via mobiltelefoner och e-post, är en annan 
del av samhällsutvecklingen som leder till ökad stress för många människor 
(Socialstyrelsen, 2003). Att alltid förväntas vara anträffbar och interagera med andra 
människor är något som anses kunna bidra till utbränning. Interaktion mellan människor 
har visserligen alltid förekommit, men om utbrändheten har att göra med den ökade 
sociala interaktionen innebär det att problemet ändå kan vara nytt och tidstypiskt 
(Asplund, 1987). Utvecklingen under de senaste hundra åren har inneburit en oerhörd 
expansion av yrken som består av social interaktion. Staten, kommunen, landstingen, 
och näringslivet har idag ansvar för uppgifter som tidigare sköttes av den enskilde, 
familjen eller kyrkan (om de överhuvudtaget utfördes). Denna professionalisering leder 
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till en våldsam ökning av social interaktion. Men det är inte så enkelt som att ökad 
interaktion leder till utbränning. Dagens sociala interaktion är något annat, inte bara 
kvantitativt utan även kvalitativt, än den som ägde rum i det gamla bondesamhället. Det 
som leder till utbränning är social interaktion där respons och feedback uteblir. Risken 
för utbrändhet ökar där man blir bemött som om man inte fanns. Asplund (1987) 
kritiserar synen på människan som en behållare som inrymmer ett visst mått av energi 
och känslor, vilket tömts när utbrändhet uppstått. Istället menar han att energin skapas i 
den interaktion där människor bemöter varandra som sanna, verkliga människor och 
inte som aktörer i olika roller. ”Utbränning uppstår när den sociala responsiviteten 
bortfaller” (ibid, s. 150).  

3 Metod 
I metodkapitlet har vi för avsikt att redovisa vår ansats, vår förförståelse, vårt val av 
metod och vårt sätt att genomföra studien. Vi diskuterar också kvalitetsaspekter samt 
för- och nackdelar med det tillvägagångssätt vi har valt. 

3.1 Metodologisk ansats 
När vi angriper vårt forskningsområde är vi redan från början medvetna om att det finns 
många olika tänkbara vägar att gå, som i sin tur genererar olika ”svar” på vårt syfte. På 
frågor som gäller hur olika fenomen i vårt samhälle påverkar varandra, kan det, enligt 
vår åsikt, inte finnas enbart ett sant svar. Vi anser alltså inte att det finns ”en verklighet” 
som vi ska ta reda på, utan vi är medvetna om att vi kommer att ägna oss åt tolkningar 
av processer i en ständigt föränderlig social verklighet. Detta innebär att vi tilltalas av 
ett konstruktionistiskt förhållningssätt. Vår avsikt är att bevara en öppenhet i vår 
forskningsprocess och inte gå in i den med en hypotes som styr hur vi förhåller oss till 
vårt ämne. Detta ska inte tolkas som att vi anser oss vara objektiva. Tanken att en 
samhällsforskare skall vara objektiv är alltmer ovanlig idag eftersom det anses omöjligt 
att inte påverkas av sina egna värderingar (Bryman, 2002). Man måste dock 
argumentera för och reflektera över sina ställningstaganden i förhållande till litteraturen 
och det empiriska materialet (Alvesson, 2000). Därför är det viktigt för oss att vara 
medvetna om våra egna värderingar och således ha ett redbart förhållningssätt till vår 
subjektivitet. Med utgångspunkt i ovanstående resonemang tar vi vårt avstamp i en 
kvalitativ forskningsstrategi. En sådan är enligt Bryman (2002, s. 49) ”induktiv, 
tolkande och konstruktionistisk till sin art”.  

3.1.1 Subjektivitet och värderingar 
För att ge läsaren en ärlig möjlighet att vara medveten om våra subjektiva uppfattningar 
som kan ha påverkat arbetet vill vi kortfattat redogöra för dem. Våra inledande 
diskussioner har kretsat mycket kring arbetets centrala roll i människors liv. Många 
tycks identifiera sig med sitt jobb och se det som en möjlighet till självförverkligande 
och status i samhället. Vi har undrat om det verkligen är hälsosamt för människan att 
hela livet präglas av aktivitet och krav, och varför det inte verkar vara legitimt att ”ligga 
på soffan”. Vår människosyn går ut på att människan inte är vad hon gör. En annan 
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uppfattning vi hade från början är att coaching kan ha betydelse för individen när det 
gäller att hitta vad man själv vill med sitt liv, snarare än att leva i enlighet med vad som 
anses framgångsrikt i andras ögon. I vilket mån vi tror att dessa föreställningar har 
påverkat vårt resultat återkommer vi till under metoddiskussion samt i den avslutande 
diskussionen. 

3.2. Val av metod  
Utifrån syfte, problemområde och ansats väljs en passande metod för studiens 
genomförande. Dock finns det aldrig en lämplig metod, utan forskaren skapar sin egen 
verktygslåda, och ju mer kreativ denna är, desto bättre förutsättningar för intressant 
forskning. Vårt syfte gör att vi har behövt bedriva vårt arbete i två steg. Coaching som 
pedagogiskt verktyg är vårt huvudsakliga fokus, och samhällsaktörernas mål för 
utbrända är den kontext i vilken vi har prövat coachingens användbarhet. För oss har det 
varit logiskt att i vår arbetsprocess ta vår utgångspunkt i kontexten, dvs. i steg 1 utforska 
utbrändhetsproblematiken och de mål som vissa aktörer i samhället säger sig ha. 
Därefter, i steg 2, har vi undersökt coachingen som fenomen och tolkat dess 
förutsättningar att uppnå dessa mål. 

Vi behöver, på grund av vårt problemområde, ett arbetssätt som ger oss utrymme för vår 
egen kreativitet i genererandet och tolkandet av det empiriska materialet. Detta beror på 
att det finns en hel del populärvetenskaplig litteratur om coaching, men det är svårt att 
hitta forskning, i synnerhet när det gäller coaching i andra sammanhang än idrott. 
Därför måste vi utgå ifrån empiri när vi undersöker huruvida det tycks finnas någon 
pedagogisk substans i coaching av utbrända. Inte heller har de olika samhällsaktörernas 
mål för de utbrända, oss veterligen, varit föremål för forskning, utan vår utgångspunkt 
blir att analysera de uttalanden som gjorts för att hitta skillnader och eventuella mönster. 
Vår ansats innebär att vi kontinuerligt gör tolkningar, vilket får ständiga konsekvenser 
för vårt arbete. Målsättningen för oss är att våra resultat ska leda fram till en analys som 
är praktiskt användbar. En metod som möjliggör ovanstående arbetssätt är Grounded 
Theory (GT), vilken vi blev inspirerade av då vi läste om hur Eva Sandberg (1999) 
använt den i sin egen forskning. GT är en metod som uppmuntrar forskaren till kreativt 
tänkande och skapande av teori (Strauss & Corbin, 1990). Som Alvesson & Sköldberg 
(1994, s. 70) uttrycker det när de beskriver GT: ”Det är alltså inte bara genier – 
”teoretiska kapitalister” – beskärt att vara nyskapande i samhällsforskningen. Även 
vanliga dödliga kan bidra med kreativa insatser som ett slags vetenskapens 
entreprenörer, och är inte tvingade att träda in i rollen som verifikationsproletariat åt 
andliga storföretagare”. GT kännetecknas bland annat av en bred formulering av 
forskningsfrågan, teoretiskt urval, samt att urval, generering, kodning och analys av data 
görs iterativt – dvs. i växelverkan med varandra (Strauss & Corbin, 1990; Bryman, 
2002). Att använda sig av GT innebär att förhålla sig öppen och induktiv till sitt 
forskningsområde och låta kodningen av data utgöra en ytterst viktig och central 
process i forskningsarbetet (ibid). När vi har läst mer om GT genom att studera hur 
upphovsmännen beskriver den, inser vi att vi inte har för avsikt att arbeta helt i linje 
med denna metod. Detta skulle kräva mycket tid (något som vi inte har) och vi vill vara 
fria att skapa vår egen "verktygslåda". I vår process ingår dock vissa element av GT: vår 
forskningsfråga är relativt bred; vi har för avsikt att utgå från och förhålla oss öppna till 
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empirin; och vi vill låta urval, generering, kodning och analys av data pågå iterativt så 
långt det är möjligt och fruktbart.  

3.3 Tillvägagångssätt 
Nedan beskriver vi vår arbetsprocess när det gäller de metoder vi använt, urval, 
genomförande och bearbetning av det empiriska materialet. 

3.3.1 Metoder för generering av empiriska data 
Vi har använt oss av två metoder i vårt arbete med att generera vår empiri; 
dokumentanalys och intervju. I steg 1 har vi genomfört dokumentanalyser samt 
intervjuer, och i steg 2 enbart intervjuer. 

3.3.1.1 Dokumentanalys 
Det råder stor tillgänglighet när det gäller skriftlig information från olika 
samhällsaktörer, framför allt via deras webbplatser. Detta underlättar för oss eftersom 
många av dem som är intressanta för oss finns i Stockholm och av praktiska skäl inte 
kan intervjuas. En del av vår empiri utgörs därför av sådana källor, där vi genomfört 
dokumentanalyser. En fördel med dokument är att de uttalanden som görs i dem inte har 
påverkats av våra värderingar och uppfattningar, men vår tolkning av dem kan 
naturligtvis påverkas av våra värderingar. Nackdelen är att vi inte haft möjlighet att 
ställa följdfrågor till de påståenden som görs, samt att det är ett tidsödande och svårt 
arbete att avgöra vilka av alla tillgängliga dokument som är relevanta för vårt syfte. Av 
naturliga skäl har vi bara kunnat läsa en del av dem, och upplever att vi skulle ha kunnat 
få en djupare förståelse om vi haft mer tid för denna del. Vår uppfattning är ändock att 
vi läst tillräckligt många för att inte ha förbisett något av regeringens mål för de 
långtidssjukskrivna.  

3.3.1.2 Intervju 

Dokumentanalys som metod för generering av empiriska data medför den begränsning 
som nämnts ovan. Därför har vi valt att genomföra intervjuer med representanter för 
vissa aktörer där så är möjligt. Dessa intervjuer har gett oss möjlighet att fördjupa vår 
förståelse av vad respektive aktör uppfattar som relevant i förhållande till vårt syfte. Vi 
har även valt att genomföra intervjuer med coacher. Det hade varit möjligt för oss att 
beskriva vad coaching är och hur det går till enbart genom att läsa i böcker och på 
hemsidor, men vi har inte hittat någon skriftlig källa som beskriver coaching av 
utbrända. Intervjun varit ett viktigt forum för oss att fördjupa vår förståelse av vad 
coaching är och hur den kan praktiseras på utbrända klienter. Den kvalitativa 
intervjuformen tillåter att samtalet rör sig i olika riktningar, beroende på vad 
intervjupersonen upplever som relevant och viktigt, även om detta innebär att man 
avviker från intervjuguiden (Bryman, 2002). Intervjuerna har varit semistrukturerade då 
vi utgått ifrån teman men bibehållit flexibiliteten under intervjuns gång (se Bilaga 2-7). 
Vi utvecklar vår syn på intervjun som metod under rubriken intervjukritik (3.4.1). 
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3.3.2 Urval 
En självklar utgångspunkt för oss har varit att urvalet ska styras av vårt syfte, dvs. 
coachernas och samhällsaktörernas verksamhet skall vara inriktad på frågor som berör 
utbrändhets-, sjukskrivnings- och rehabiliteringsproblematiken i samhället.  

3.3.2.1 Urval av samhällsaktörer 
Inom GT använder man sig av teoretiskt urval, vilket betyder att man, samtidigt som 
man samlar in, kodar och analyserar data, bestämmer sig för vilken information som 
skall samlas in härnäst och var man kan hitta denna information (Glaser & Strauss, 
1967). Vi anser att teoretiskt urval hade varit lämpligt i vårt fall när det gäller 
samhällsaktörer. Detta hade gett oss möjlighet att efterhand bedöma vilka bland den 
stora mängden aktörer (se Bilaga 1) som skulle vara relevanta att intervjua härnäst med 
tanke på vårt syfte. På grund av att detta är ett väldigt tidskrävande tillvägagångssätt har 
vi inte kunnat tillämpa det fullt ut. Efter att inledningsvis ha läst dokument, publicerade 
på Internet av aktörer som kan tänkas vara viktiga i relation till vårt syfte, har vi gjort ett 
första urval: Regeringen (närings- och socialdepartementen), Arbetsförmedlingen/AMS 
(dess fristående resultatenhet Arbetslivstjänster) samt Försäkringskassan. Den 
verksamhet som dessa aktörer bedriver är central för alla utbrända sjukskrivna. 

Eftersom vi bedömde att vi ville intervjua en representant från Försäkringskassan tog vi 
kontakt med FK för att diskutera lämplig intervjuperson. Under detta telefonsamtal 
bekräftades vår uppfattning att Företagshälsovården och arbetsgivare är andra relevanta 
aktörer. Detta kan sägas vara en form av teoretiskt urval i linje med GT. Vi gjorde 
därefter överväganden vilka vi skulle kunna intervjua inom dessa två kategorier. Valet 
av en kommun baserades på det faktum att det dels är en stor arbetsgivare som sannolikt 
har erfarenhet av vårt ämnesområde, dels är en arbetsgivare som påverkar inte bara sina 
anställda utan i princip alla kommuninvånare – med andra ord, en viktig samhällsaktör. 
Valet av enhet inom Företagshälsovården grundades på en rekommendation från 
Försäkringskassan.  

Av dessa aktörer har vi av praktiska skäl inte kunnat intervjua regeringen/ 
departementen, och då har vi betraktat dokument och uttalanden på deras webbplatser 
som empiriskt material. När det gäller de övriga (Arbetslivstjänster, Försäkringskassan, 
Företagshälsovården samt kommunen) vilka vi alltså intervjuat, har vi gjort en form av 
bekvämlighetsurval (Bryman, 2002) av lämplig enhet grundat på geografisk tillgänglig-
het. Vid val av lämplig intervjuperson hos respektive aktör har vi klargjort att vi söker 
en person som kan representera aktören utifrån en ansvarsposition som är relevant för 
vårt syfte. Vi ser alltså inte en aktör som en enskild individ, även om vi i intervju-
situationen möter en individ. Han/hon ses som en representant för samhällsaktören. 

3.3.2.2 Urval av coacher 
Som tidigare nämnts var ett kriterium vid vårt urval av coacher att dessa skall arbeta 
med klienter som drabbats av utbrändhet, dvs. ha erfarenhet av det område som utgör 
vår kontext. Ett andra kriterium var att de ska vara coach ”till yrket”, alltså inte bara 
säga sig fungera som en coach. Urvalet gick till så att vi kontaktade en coach som vi läst 
en artikel om i tidningen. Eftersom hon visade sig vara både intresserad av och erfaren 
inom vårt forskningsområde valde vi att intervjua henne. Hon rekommenderade även en 
branschkollega (coach) med stor erfarenhet av just utbrända klienter, vilken vi därefter 
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kontaktade, s. k. snöbolls- eller kedjeurval (Bryman, 2002). Båda dessa jobbar som 
fristående, externa coacher på konsultbasis. Under arbetets gång fann vi av en händelse 
en tidningsartikel som handlade om en coach, anställd inom ett stort, rikstäckande 
företag i syfte att coacha företagets sjukskrivna anställda. Eftersom vi tyckte att det var 
intressant att företaget valt att satsa på intern coaching inriktad mot just denna grupp, 
kontaktade vi honom och fick möjlighet att intervjua honom. 

3.3.3 Genomförande  
Själva arbetsprocessen inleddes i steg 1 med sökande efter och val av vissa 
Internetdokument och publikationer från våra aktörer. Därefter har intervjuerna 
genomförts i följande ordning: Försäkringskassan, kommunen, Arbetslivstjänster, 
Företagshälsovården, samt, i steg 2, tre olika coacher (intervjuade vid separata 
tillfällen). Samtliga intervjuer har genomförts av oss båda två i respektive respondents 
lokaler och spelats in på bandspelare under 1-1 ½ timme. De har sedan transkriberats i 
sin helhet. I enlighet med GTs grundtanke har vårt arbete med datagenerering, kodning, 
tolkning och analys pågått parallellt. Det som framkommit under en intervju har fått 
utrymme att påverka nästkommande intervju. Att vi studerat teori om utbrändhet 
samtidigt som vi arbetat med empirin i steg 1 har naturligtvis medfört att intervjuerna 
mer och mer färgats av denna teori ju senare i processen de genomförts. Att studera 
teori parallellt med datagenerering ligger inte helt i linje med GT, där man poängterar 
vikten av att förhålla sig öppen till empirin så att kodningen inte färgas allt för mycket 
av redan fastlagda begrepp och kategorier (Strauss & Corbin, 1990). I vårt fall anser vi 
dock att det har varit till hjälp för vår förståelse av vår kontext. Under steg 2 har vi 
däremot inte läst parallellt, utan de tolkningar vi gjort av empirin som rör coaching har 
helt och hållet styrt de val av teoretisk litteratur som vi sedan gjort. I detta steg har alltså 
valet av teori gjorts efter det att empirin bearbetats i sin helhet. 

3.3.4 Bearbetning   
I bearbetningen av både dokumenten och de transkriberade intervjuerna har vi använt 
oss av kodning, vilket (som tidigare nämnts) är ett av de viktigaste momenten i GT. 
Detta innebär att vi har analyserat data genom att viktiga ord och händelser i texten 
tilldelats benämningar, ”begrepp”, vilka senare i sin tur indelats i ”kategorier”. ”Coding 
represents the operations by which data are broken down, conceptualized, and put back 
together in new ways” (Strauss & Corbin, 1990, s. 57). I tolkningsarbetet har vi strävat 
efter att jämföra de olika respondenternas svar med varandra, eftersom vi är intresserade 
av ett bredare perspektiv snarare än att kartlägga djupet hos varje enskild respondent. 
Kodningen har gjorts efterhand som data har genererats, i enlighet med GT (Strauss & 
Corbin, 1990). Praktiskt har kodningen gått till så att vi (var för sig) gjort 
begreppsnoteringar i marginalen vilka vi sedan jämfört och diskuterat. Begrepp som vi 
har uppfattat som inbördes relaterade till varandra har vi sammanfört till kategorier. 
Vissa kategorier blev efterhand mer framträdande och utgjorde då stommen för 
kodningsarbetet. Dessa kategorier har sedan sorterats i teman vilka utgjort grunden för 
resultatredovisningen. Kodningsarbetet har inspirerats av den kodningsprocess som 
används inom GT, vilken börjar med en öppen kodning som genom växelverkan med 
analys och datagenerering leder till en selektiv kodning (Strauss & Corbin, 1990). I steg 
1, då vi bearbetat empirin som gäller samhällsaktörerna, har vi i kodningsprocessen 
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utgått ifrån av vad de säger om sina respektive målsättningar och hur de pratar om 
dessa. Men vi har även kodat de data som rör andra områden, eftersom vi i det tidiga 
skedet inte kunnat avgöra vad som kan visa sig relevant för vårt syfte längre fram i 
processen. När vi bearbetat empirin som rör coaching har vi av naturliga skäl påverkats 
av det vi lärt oss under arbetet med steg 1, men vi har strävat efter att vara öppna för 
olika tänkbara innebörder av det som coacherna har pratat om.  

Vår forskningsprocess har i stor utsträckning varit iterativ vilket innebär att analysen 
egentligen påbörjades redan i början av datagenereringen. De empiriska resultat som har 
växt fram genom datagenereringen och kodningen har till viss del analyserats under 
arbetets gång och sedan styrt valet av teoretisk litteratur. Det avslutande steget innebar 
därför att knyta samman teorin med empirin och presentera den analys som växt fram 
under forskningsprocessen. Analysen strukturerades genom att vi ställde de frågor till 
vårt material som vi bedömde som avgörande för att kunna besvara vårt syfte.  

I vår analys har vi utgått från att de coacher som vi har intervjuat arbetar på det sätt som 
framkommit under datagenereringen. Vi har sedan utifrån deras arbetssätt analyserat 
coachingens förutsättningar att uppnå vissa samhällsaktörers mål för insatser för 
utbrända sjukskrivna. Vi har inte belägg för att uttala oss om hur andra coacher arbetar.  
Vårt resonemang och våra slutsatser gäller därför endast under förutsättning att man 
arbetar med coaching på det sätt som framkommit i denna studie, och kan därför inte 
automatiskt generaliseras till coaching i allmänhet.   

3.4 Metoddiskussion 
Den metod vi har använt oss av har givit oss en möjlig och enligt vår mening fruktbar 
beskrivning av verkligheten, men självklart finns det andra metoder vi skulle ha kunnat 
använda oss av. Vi hade till exempel kunnat uppfylla vårt syfte genom att göra en 
longitudinell studie av utbrända sjukskrivna som genomgått coaching, men den 
begränsade tid vi har haft till vårt förfogande har medfört att detta inte har varit möjligt. 
Det är även möjligt att hävda att det inte hade varit nödvändigt att genomföra intervjuer 
av representanter för samhällsaktörerna, utan att det hade varit fullt tillräckligt att göra 
dokumentanalyser. Den tid som därigenom hade frigjorts hade kunnat användas till att 
tillexempel göra fler intervjuer med coacher. Vi anser dock att de intervjuer som vi gjort 
avsevärt har utökat vår förståelse av aktörernas målsättningar och att de därför har 
berikat vår studie. Att intervjua fler coacher hade nödvändigtvis inte tillfört så mycket 
mer då vi redan efter tre intervjuer upplevde en viss mättnad av data.  

3.4.1 Intervjukritik 
Intervjun som metod kan dock alltid diskuteras. Vår syn på intervjun som metod är att 
det är genom samspelet mellan intervjuare och intervjuperson som empiriska data 
genereras. Konsekvensen av detta synsätt är att det som framkommer i samtalet beror på 
både intervjuarens och intervjupersonens förhållningssätt under intervjun. ”Intervju-
personernas uttalanden samlas inte in – de skapas tillsammans med intervjuaren. 
Intervjun är ett intersubjektivt företag där två personer talar om ämnen av gemensamt 
intresse” (Kvale, 1997, s. 166). Kritik mot denna aspekt av intervjun som metod har 
formulerats av Alvesson (2000). Man kan, enligt Alvesson, ifrågasätta om det som 
framkommer under en intervju refererar till något som är förankrat i verkligheten, eller 
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är något som enbart konstrueras i mötet mellan intervjuaren och intervjupersonen, 
beroende på hur dessa båda parter påverkar varandra. Vår uppfattning är att 
respondentens svar påverkas av intervjuaren, men att svaren trots detta är relevanta 
(under förutsättning att det inte ställs ledande frågor), eftersom dessa speglar en aspekt 
av ”verkligheten”. I vårt fall har vi inte varit ute efter att ta del av intervjupersonernas 
personliga åsikter vilket förmodligen gör intervjupersonerna mer avspända. Trots detta 
kan de naturligtvis ändå identifiera sig med sin arbetsgivare/sitt företag till den grad att 
de väljer att säga det som framstår som mest fördelaktigt för denna aktör. När det gäller 
coacherna är det naturligtvis så att det ligger i deras intresse att ”sälja” coaching som 
koncept, i synnerhet i de fall då de driver egna företag. Att de också visade sig vara 
väldigt trevliga människor och att vi från början tyckte att coaching verkade vara ett 
intressant pedagogiskt verktyg har möjligen kommit att påverka intervjuerna. Den 
sympatiska stämning som uppstod i samtalet med coacherna gjorde det svårare att ställa 
kritiska frågor vilket gör att det naturligtvis kan finnas aspekter av coaching som inte 
framkommit under intervjuerna. ”Man bör vara beredd att se intervjupersonerna inte 
som sanningssägare utan som politiskt medvetna aktörer” (ibid, s. 217). Efter varje 
intervjutillfälle har vi dock sinsemellan diskuterat och reflekterat över vad som sagts 
och försökt att förhålla oss kritiska till det. Ett faktum som har styrkt oss i analysarbetet 
är att coacherna, oberoende av varandra, i stor utsträckning gett relativt homogena svar 
på våra frågor om vad som kännetecknar coaching och vad dess mål är.  

Att intervjun inte är enkel metod att använda sig av har vi blivit mer och mer medvetna 
om under arbetets gång. Den kräver att forskaren har en förmåga att lyssna och vara 
öppen inför vad intervjupersonen har att säga, samtidigt som det är viktigt att till viss 
del styra intervjun och förhålla sig kritisk till vad som framkommer. Det gäller att hela 
tiden komma ihåg vad som sagts, dels för att kunna relatera till det i samtalet, dels för 
att kunna klargöra hur man uppfattat innebörden av vad intervjupersonen sagt. Detta är 
ett sätt att kunna kontrollera att man uppfattat personen rätt innan intervjun avslutas 
(Kvale, 1997). När vi intervjuat har vi ofta använt oss av denna teknik, vilken Patel & 
Tebelius (1987) kallar probing, för att var säkra på att vår tolkning av vad 
intervjupersonen sagt varit korrekt. Att förtydliga vad intervjupersonen sagt är ett sätt 
att undvika missförstånd och ge intervjupersonen möjlighet att korrigera sig själv vilket 
förhöjer kvaliteten (Bryman, 2002). Men trots att intervjun inte är en enkel metod så 
anser vi att vår intervjuteknik hela tiden har utvecklats. Här har vi haft nytta av vår 
fullständiga transkribering. När vi skrev ut de första intervjuerna upptäckte vi att vi 
ställde en del ledande frågor och en del ja- och nej- frågor. Att se våra frågor i skrift 
tydliggjorde de misstag som vi gjort, och genom att reflektera över dessa lärde vi oss 
undvika att upprepa dem. En annan fördel med fullständiga intervjuutskrifter är att man, 
förutom att bibehålla intervjupersonens ordalag och uttryckssätt, kontinuerligt kan gå 
igenom intervjupersonens svar, till exempel vid nya analysstrategier (Bryman, 2002). 
Under vår arbetsprocess återgick vi ofta till utskrifterna för att analysera och jämföra 
respondenternas svar och upptäckte då ofta nya aspekter av vad som sagts.  

3.4.2 Kritik av dokumentanalys 
I vårt arbete med dokumenturvalet har vi varit medvetna om bedömningskriterier 
rörande dokumentens kvalité: autenticitet, trovärdighet, representativitet och 
meningsfullhet (Scott, 1990, i: Bryman, 2002). De dokument som finns tillgängliga från 
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våra utvalda aktörer tycks dock samtliga uppfylla dessa kriterier, och därför har vårt 
urval styrts av vad som framstått som mest väsentligt i relation till vårt syfte.   

Vid dokumentanalys är det viktigt att ta hänsyn till vem som är källans upphovsman och 
vilka avsikter man har med uttalandet. En källa skrivs alltid för en viss publik och 
utformas av upphovsmannens förväntningar om hur mottagaren ska reagera. Vad känner 
man till om upphovsmannens politiska åsikter och målsättningar? Man måste vara 
medveten om ifall en politisk övertygelse påverkar innehållet och stilen. Men detta 
innebär inte att man behöver anse källan vara opålitlig. Detta beror på vad ens syfte med 
studiet av källan är. Det viktiga kan vara huruvida källans uttalande är typiskt, dvs. 
representativt för upphovsmannens åsikt. I så fall är det inte lika viktigt ifall uttalandet 
är ”sant” i det avseendet att det verkligen kommer att bli en viss effekt av det. (Bell, 
2000) De flesta av de dokument som vi använt oss av i vår studie har varit dokument 
från regeringens hemsida. Dessa dokument har självklart varit färgade av politiska 
åsikter och övertygelser, men då syftet med vår studie har varit att ta reda på vilka mål 
som officiellt uttalas när det gäller sjukskrivningssituationen, menar vi att dessa källor 
är representativa och därför användbara i detta sammanhang. 

3.5 Kvalité 
Inom kvantitativ forskning utgör reliabilitet och validitet två viktiga kriterier för att 
bedöma kvalitén av en studie (Bryman, 2002). Vissa forskare anser att dessa begrepp är 
relevanta även för kvalitativ forskning men att de kanske måste modifieras något. Andra 
menar att det inom kvalitativ forskning inte är fruktbart att använda sig av dessa 
begrepp, eftersom de förutsätter att det är möjligt att mäta och verifiera resultaten av en 
studie. För att kunna göra det krävs att det finns en enda sann bild av verkligheten som 
det är forskarens uppgift att avslöja (ibid). Utgångspunkten för vårt forskningsarbete har 
däremot varit att det inte finns en absolut sann verklighet, utan att det vi har kommit 
fram till i vår studie endast är en möjlig tolkning av den sociala verklighet vi har valt att 
undersöka. Vårt synsätt känner vi igen hos Guba & Lincoln (Bryman, 2002) som menar 
att det inte finns endast en möjlig beskrivning av verkligheten, och att det därför inte 
skulle vara direkt fruktbart att använda sig av reliabilitet och validitet. De förespråkar 
istället användandet av begreppen trovärdighet och äkthet som grundläggande kriterier 
för bedömning av kvalitativa studier (Bryman, 2002). För att upprätthålla en hög 
vetenskaplig kvalité i vårt forskningsarbete har vi därför eftersträvat trovärdighet och 
äkthet. Trovärdighet har vi försökt uppnå genom att lägga vikt vid att informationen 
som ligger till grund för resultaten är tillförlitlig och mångsidig och att resultaten är 
tillräckligt utförligt återgivna. Vi har också varit noga med att varje utgångspunkt, steg 
och ställningstagande i forskningsprocessen tydligt redovisas, samt att vi inte medvetet 
låtit våra personliga värderingar helt styra undersökningens utförande och slutsatser (se 
Guba & Lincoln, I: Bryman, 2002). Den begränsade tiden för arbetet har däremot 
inneburit att vi inte haft möjlighet att tillämpa triangulering i vår studie, vilket Guba & 
Lincoln (ibid) menar ökar trovärdigheten. Vi hade till exempel, som ett komplement, 
kunnat använda oss av enkäter till f.d. utbrända coachingklienter. Ett annat kriterium 
som vi inte har uppfyllt är respondentvalidering (Bryman, 2002) vilket innebär att 
respondenterna bekräftar den tolkning man gjort av de empiriska resultaten. Vi menar 
att detta kunde ha varit meningsfullt när det gäller de intervjuade samhällsaktörerna, 
men då vi insåg detta var tiden för knapp. 
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Bedömning av en studies äkthet avgörs enligt Guba & Lincoln (Bryman 2002) av 
huruvida den ger en rättvis bild av dem som deltagit, samt om den bidrar till en ökad 
förståelse hos dem för den studerade situationen. Andra kriterier som ligger till grund 
för äkthet är huruvida studien bidragit till att de som deltagit tydligare förstår andra i 
samma miljö, samt om den medfört en möjlighet till förändring och vidtagande av 
åtgärder (ibid). När det gäller äktheten i vår studie har vår intention självklart varit att ge 
en så rättvis bild som möjligt av det som framkommit, men vi anser att det är våra 
respondenter i första hand som kan avgöra om den bild vi återger är rättvis. Vi har även 
haft för avsikt att skapa förståelse, framför allt av hur coaching kan tillämpas på 
utbrända klienter, samt underlag för förändringar när det gäller insatser för utbrända 
sjukskrivna. Inte heller i detta avseende kan vi själva avgöra om vi uppfyllt kravet på 
äkthet. Vi anser dock att kvalitén på vår studie är av sådan art att den kan sägas leda till 
ökad förståelse av coaching i denna kontext, samt vara till hjälp för praktiker som fattar 
beslut om insatser för utbrända. 

4 Resultatredovisning 
Vår resultatredovisning delas in i de två områden som uppsatsen består av, nämligen 
kontexten – utbrända sjukskrivna – samt coaching. Det första återger den aktuella 
sjukskrivningssituationen och de mål som vissa aktörer har när det gäller utbrända 
arbetstagare. Vi har valt att placera den först för att underlätta förståelsen av 
sammanhanget. I den andra delen presenterar vi coaching av utbrända så som den 
beskrivs av våra respondenter. För båda avsnitten gäller att vi har valt att presentera 
dem på detta sätt utifrån de teman som framkommit under vårt kodningsarbete. 

4.1 Utbrändhet – en trend att vända  
I detta avsnitt ger vi en presentation av statistik när det gäller ökningen av 
sjukskrivningstalen, samt av de aktörer vi har valt ut. Vi återger därefter deras 
uttalanden om målsättningar, individens roll och ansvar i rehabiliteringen, strategier, 
samt faktorer som kan tänkas bidra till utbrändhet.  

4.1.1 Sjukskrivningssituationen i Sverige idag 
Ökningen av ohälsan (det ord som regeringen och andra officiella aktörer använder i 
stället för sjukdom) i arbetslivet fortsätter. Det totala antalet sjukpenningdagar 1997 var 
45 miljoner, men motsvarande siffra för år 2002 var knappt 100 miljoner. Frånvaron 
från arbetslivet på grund av ohälsa motsvarar cirka 14 % av den arbetsföra 
befolkningen. Den totala försäkringskostnaden för sjukpenning, rehabilitering, 
arbetsskador och förtidspension uppgick för år 2002 till 105 miljarder kronor. 
(www.social.regeringen.se 2003-11-10) 

En undersökning har gjorts av Statistiska Centralbyrån (SOU 2003:13) gällande 
utvecklingen av sjukfrånvaron under åren 1995-2002. Den totala ökningen av 
sjukskrivningarna visar sig bero på att den frånvaro som beror på arbetsrelaterade 
faktorer har skjutit i höjden. Det är alltså inte så att sjukskrivningarna ökar på grund av 
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att svenskarna är mer förkylda eller drabbats av fler influensaepidemier. Sambandet är 
starkt, och har ökat, mellan faktorer som har att göra med den psykosociala arbetsmiljön 
och arbetsrelaterade besvär. 27% av gruppen långtidssjukskrivna är frånvarande på 
grund av psykisk ohälsa. Men diagnosen ”utbränd” ges till väldigt få individer. Av 
kvinnorna har denna diagnos getts till 2 %, jämfört med 1 % av männen år 2001, vilket 
är en minskning jämfört med föregående år. (Ibid) ”Mot bakgrund av den debatt som 
förts kring begreppet och fenomenet utbrändhet är läkarna troligtvis försiktiga med att 
använda diagnosen utbrändhet. Sannolikt hänförs individer med denna typ av problem 
till olika psykiska sjukdomar, företrädesvis depression” (RFV redovisar, 2002:3, s. 6).   

Det finns fortfarande ett samband mellan rent fysiska besvär och arbetsrelaterad 
frånvaro, men denna typ av frånvaro har inte ökat under den studerade perioden (SOU 
2003:13). Fysiska besvär är vanligare i s.k. ”arbetaryrken” medan psykiska besvär 
oftare förekommer i ”tjänstemannayrken” (RFV analyserar, 2002:4). Smärta i nacke, 
skuldra och rygg (rörelseorganen) har länge varit den största orsaken till sjukfrånvaro. 
Man har trott att detta berott på långvarigt hårt fysiskt arbete, tunga lyft och dåliga 
arbetsställningar. Men trots förbättrade ergonomiska förhållanden har problemen 
snarare ökat, sett ur ett längre tidsperspektiv. Idag talar mycket för att psykosociala 
faktorer såsom stress, enformighet och bristande inflytande över arbetet bidrar till dessa 
besvär. (Lundberg, 2002; Anderberg, 2002) 

Vid en sammanfattning av ovanstående forskningsrön, framgår det att den 
arbetsrelaterade ohälsan som har psykosociala orsaker gäller en betydligt större grupp 
än den som fått någon form av psykisk diagnos. När man diskuterar vad stressen i 
arbetslivet får för konsekvenser för människor, kan man alltså inte begränsa sig till dem 
vars diagnos klassificeras som psykiskt relaterad. 

4.1.2 Presentation av samhällsaktörerna som ingår i denna studie 
På grund av att ohälsan blivit ett stort samhällsproblem har regeringen intensifierat 
arbetet med att vända denna trend. För detta arbete ansvarar statsråden i närings-, social- 
och finansdepartementen. Regeringen presenterade hösten 2001 ett omfattande 
åtgärdsprogram, det s.k. 11-punktsprogrammet, vars syfte är att utgöra en samlad 
strategi som skall leda till ökad hälsa i arbetslivet. Sedan dess har programmet 
reviderats ett antal gånger och genomförandet av programmet pågår. 
(www.social.regeringen.se, 2003-11-10) 
 
Försäkringskassans (FK) ansvar, när det gäller ohälsan i arbetslivet, är att samordna och 
ha tillsyn över de åtgärder som behövs för rehabilitering. Vid behov kan FK även ta 
initiativ till rehabilitering. FK ska tillsammans med den sjukskrivne göra en 
rehabiliteringsplan när rehabilitering behövs.  
 
”Vår” arbetsgivare, som vi betraktar som en viktig samhällsaktör, är en stor kommun. 
Alla arbetsgivare ansvarar för att initiera en rehabiliteringsutredning när den anställde 
varit sjuk i minst fyra veckor; varit sjuk sex gånger eller fler under en 12-
månadersperiod alternativt då den anställde begär det. Huvudansvaret för den 
arbetslivsrelaterade rehabiliteringen ligger hos arbetsgivaren. 
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Företagshälsovården (FHV) bedriver verksamhet inom områdena arbetsmiljö och 
arbetslivsinriktad rehabilitering. Svensk företagshälsovård består idag av 700 enheter 
som är antingen inbyggda (resultatenhet inom ett bolag) eller fristående (säljer tjänster 
åt flera bolag). Den aktör vi valt ut är inbyggd. 
 
Arbetslivstjänster (ALT) ägs av AMS och är en fristående affärsenhet, grundad 1990. 
ALT har 250 konsulter och arbetar inom fyra affärsområden, varav ett är 
”arbetslivsinriktad rehabilitering”. Konsulterna fungerar även som säljare av ALT:s 
tjänster och har ett eget budgetansvar. ALT är den enda av våra aktörer som behandlar 
utbrända som en särskild kategori sjukskrivna. 

4.1.3 Samhällsaktörernas mål 
Regeringens uttalade nationella målsättning är att ”frånvaron från arbetslivet på grund 
av sjukskrivning ska i förhållande till 2002 halveras fram till 2008” 
(www.okadhalsa.regeringen.se 2003-11-10). Aktörerna i vår studie har detta över-
gripande mål gemensamt; man strävar efter att minska ohälsan i samhället, dels genom 
aktiva insatser för de redan sjukskrivna, dels genom förebyggande arbete. Man skiljer 
sig dock åt när det gäller vad man betonar i målformuleringen. Även om man är överens 
om att man vill minska ohälsan, så betonar vissa aktörer vikten av att komma tillbaka i 
arbete, och andra framhåller vikten av att individen får styra målsättningen. 
 

4.1.3.1 Tillbaka till arbetet  
Regeringen betonar vikten av att varje persons arbetsförmåga tas tillvara, vilket innebär 
att den s.k. ”arbetslinjen” ska gälla och deltidssjukskrivning tillämpas i första hand 
(www.social.regeringen.se 2003-11-10). Rehabiliteringens mål är att ”rehabiliteringen 
ska syfta till att fler sjukskrivna ska kunna återfå förmågan att arbeta och förmågan att 
försörja sig själv genom förvärvsarbete” (www.okadhalsa.regeringen.se 2003-11-10). 
Regeringens bedömning är att om det ska vara ekonomiskt möjligt att behålla 
nuvarande välfärd måste varje persons förmåga till arbete tas tillvara 
(www.social.regeringen.se 2003-11-10). Frågorna som behandlar ökad hälsa i 
arbetslivet anses vara av avgörande betydelse för att främja tillväxt och sysselsättning 
(www.okadhalsa.regeringen.se 2003-11-10). Det mål som både FK och kommunen i 
första hand arbetar för gäller alla: en sjukskriven person skall gå tillbaka till sitt tidigare 
arbete så snart som möjligt. FK:s hållning är att man i första hand ska gå tillbaka till sin 
gamla arbetsplats eftersom det ligger i lagstiftningen. Om en individ visar sig 
oförmögen att gå tillbaka till sitt tidigare arbete, gör FK (med hänvisning till 
lagstiftning) bedömningar enligt följande steg: 2) tillbaka till samma arbete med hjälp 
av rehabilitering; 3) annat arbete hos samma arbetsgivare; 4) annat arbete hos samma 
arbetsgivare med hjälp av rehabilitering; 5) annat arbete på arbetsmarknaden; 6) annat 
arbete på arbetsmarknaden med hjälp av rehabilitering; 7) sjuk- eller aktivitetsersättning 
(f.d. sjukpension). Den s.k. rehabiliteringspotentialen innebär att tidsfaktorn är viktig, 
eftersom det efter tre månader blir allt svårare för en individ att återgå till sitt gamla 
arbete. Huvudmålet är enligt kommunen att den sjukskrivne ska komma tillbaka till sitt 
ursprungliga jobb, och man är, i likhet med FK, medveten om att detta bör ske snabbare 
än vad som är fallet i dagsläget. Ett mål är att man ska jobba snabbare med aktiv 
rehabilitering så att processen förkortas till 12 månader.  
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När regeringen uttalar sig om vikten av att återgå till arbete relaterar man alltså till 
ekonomiska begrepp såsom tillväxt och försörjning. FK och kommunen betonar att 
processen att komma tillbaka till jobbet behöver gå snabbt.   

4.1.3.2 Målsättning utgår från individen 
ALT och FHV menar att målen bör sättas i en process som utgår ifrån individen och 
betonar vikten av samråd med arbetsgivaren i denna process.   
 
”Målen bestäms i ett samarbete. (…) Jag sitter i trepartssamtal med klienten och 
uppdragsgivaren. Vad är mitt uppdrag? Vad har vi gemensamt som mål och syfte med 
arbetet? (…) Det är klienten som vet vad den behöver.”  (ALT)  
 
Processen att rehabiliteras från utbrändhet tar lång tid och det är klienten som ska fatta 
beslut om målet för rehabiliteringen, när han/hon är redo för det, enligt ALT. Tänkbara 
mål kan då vara att börja en utbildning, gå tillbaka till arbetet, jobba i en annan bransch, 
”börja ett nytt liv”. FHV:s övergripande mål är att minska sjukskrivningar så mycket 
som möjligt, men därutöver sätts målen från fall till fall, beroende på omständigheterna. 
Utifrån FHV:s arbetssätt tycks målet vara att varje patient ska må bra, genom aktiva, 
konkreta insatser samt förebyggande arbete i samarbete med arbetsgivaren. 
 
”Vi går in direkt och pratar med patienterna. Det vet ofta vad som är fel. Vi pratar med 
cheferna, varför måste de jobba så mycket här, varför får de ont i ryggen…?”  (FHV) 

4.1.4 Individens ansvar i rehabiliteringsarbetet 
Ett återkommande tema är att individen har ett stort ansvar för sin rehabilitering. 
Individen är skyldig att lämna de uppgifter som behövs för att rehabiliteringen ska 
kunna samordnas, och även aktivt medverka i den, bland annat genom att delta i olika 
typer av rehabiliteringsmöten som FK eller arbetsgivare kallar till. I dessa möten har 
individen även möjlighet att uttrycka sina egna förslag. 
 
”Väldigt mycket ansvar ligger hos individen att vara motiverad och vilja ha 
förändring.”  (ALT) 
 
”Man måste se till individens behov i första hand, men stort ansvar läggs på 
individen.”  (FK) 

4.1.5 Strategier och åtgärder för att minska sjukfrånvaron 
Regeringens strategier, samlade i 11-punktsprogrammet, handlar om lagstiftning, ökade 
resurser till vården och forskningen, arbetsmiljöinsatser, riktade satsningar mot offentlig 
sektor, ökat samråd mellan arbetsmarknadens parter, samt ökat arbetsgivaransvar 
genom ekonomiska drivkrafter (www.okadhalsa.regeringen.se, 2003-11-10).  
 
I regeringens uttalanden framhålls vikten av deltidssjukskrivning, vilket hör ihop med 
den s.k. arbetslinjens intention. När ALT, FK, FHV och arbetsgivaren uttalar sig om 
deltidssjukskrivning, så handlar det om att heltidssjukskrivning under en längre tid 
knappast främjar den psykiska hälsan.  
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”Det här med deltidssjukskrivning tror jag är det allra viktigaste. För just det här att ha 
kvar en fot i arbetslivet gör ju att man har kvar kontakten med arbetskamrater, och det 
här sammanhanget, och man vet vad som händer på arbetsplatsen”. (FK) 
 
Alla aktörer använder sig av åtgärder som vid behov köps av underleverantörer. Det är 
arbetsgivarens huvudansvar att betala för dessa åtgärder, men FK har möjlighet att 
betala vissa åtgärder då arbetsgivaren inte har resurser. Exempel på åtgärder som köps 
in är fördjupad arbetsvägledning, hälsohemsvistelse, arbetsträning, ergonomer och 
”paket” där viss terapi kan ingå. FK och arbetsgivaren betonar att de åtgärder som köps 
in ska ha ett arbetslivsrehabiliterande syfte.  
 
I FK:s direktiv från regeringen ingår att arbeta med förändringar av attityder och 
värderingar till sjukskrivning. Attitydförändringsarbete är en del av strategin för att 
minska sjukskrivningarna. Det handlar om att förändra attityder hos allmänheten, 
läkarna, arbetsgivarna och de anställda på Försäkringskassan. Motivet är att människor 
idag tycks kunna sjukskriva sig för saker som man tidigare inte accepterade som skäl 
för heltidssjukskrivning.  

4.1.6 Aktörernas erfarenhet av vad som kan orsaka utbrändhet 
Ingen samhällsaktör har någon entydig förklaring till varför man blir utbränd. Den bild 
som framträder är att orsakerna till utbrändhet är mycket komplexa, och det går inte att 
definiera exakt vari problemet uppkommer. Slimmade organisationer och neddragningar 
i offentlig sektor, minskade resurser i kombination med ökade krav vilket orsakar stress 
i arbetslivet är återkommande tänkbara orsaker. Andra tolkningar är att individen i 
samhället stressas av ett aktivt liv som ett ideal, där det inte räcker att vara aktiv på 
arbetet, utan även måste ha ett fullbokat privatliv. Idag är samhället så individualiserat 
att man inte automatiskt ingår i ett sammanhang, utan själv måste definiera sin roll. En 
fråga som aktualiseras är huruvida utbrändhet är ett problem relaterat till jämställd-
hetsfrågor, eftersom det drabbar kvinnor i störst utsträckning. 

4.2 Coaching – en strävan efter förändring 
Vi har intervjuat tre coacher varav två arbetar fristående och en är anställd internt inom 
ett företag. De två fristående har lång erfarenhet av coaching i olika former och har 
genomgått längre, specifika coachutbildningar. Båda har erfarenhet av utbrända klienter. 
Den internt anställde coachen har också lång coachingerfarenhet och utbildning i form 
av föreläsningar och kortare kurser. Han arbetar främst med coaching av företagets 
sjukskrivna anställda, men även med förebyggande verksamhet. 
 
I vår redovisning av empirin som berör coaching av utbrända har vi valt att strukturera 
den på följande sätt: coachingens karakteristiska drag, vad som kännetecknar en 
coachingprocess, vad som anses vara målet för coaching, vilka förutsättningar som 
krävs för framgångsrik coaching samt vad som utmärker intern coaching. 
Avslutningsvis återger vi coachernas erfarenheter av vad som kan orsaka utbrändhet. I 
vår framställning anger vi inte alltid att kontexten är utbrända klienter, och detta beror 
på att coachingprocessen som sådan inte anses skilja sig nämnvärt åt jämfört med andra 
klienter. Det som kan skilja sig åt är tiden som krävs för processen, vilket avgörs bl a av 



 30

i vilket skick klienten är inledningsvis. Strukturen har gjorts efter vår kodning av 
materialet, då vi bedömt hur vi på bästa sätt, i förhållande till vårt syfte, kan presentera 
de kärnkategorier som framkommit. 

4.2.1 Coachingens karakteristiska drag 
Coaching är en metod genom vilken coachen hjälper en person att själv upptäcka sina 
egna möjligheter och hinder, och bli medveten om hur man kan förverkliga sina mål. 
Metoden är resultatinriktad och leder vanligtvis till att klientens nya insikter omsätts i 
praktisk handling.  
 
”Coaching är väldigt resultatorienterat. Inget vanligt allmänt trevligt prat, utan det ska 
leda någonvart.”  
 
Förutsättningen för coaching är en människosyn som innebär att man tror att alla 
individer har inneboende möjligheter som man inte utnyttjar fullt ut. All coaching utgår 
ifrån individen (klienten) eftersom individen själv vet bäst och har de svar som behövs. 
Coachen har en fullständig tilltro till individens förmåga att själv avgöra vad som är 
problemet och vad det är man bör ta itu med.  
 
”Utgå från där personen är här och nu, lita på att personen, klienten, vet att det här är 
min problematik, det här vill jag jobba med just nu. Det här är mina drömmar. Det här 
vill jag förverkliga.” 
 
Coaching handlar om att se till hela livssituationen, att få balans och se helheten i livet. 
Även om klienten upplever att problemen är relaterade till arbetslivet, så inleds 
coachingprocessen med en fullständig kartläggning av de olika delarna av klientens liv. 
Anledningen till detta är att alla bitar måste passa ihop för att livet ska fungera. 
Coachingen är framåtblickande, till skillnad från terapeutens och psykologens 
arbetsområde. Den tar sin utgångspunkt i nuet. De tillbakablickar man gör, görs inte i 
syfte att utreda orsaksförhållanden, utan för att underlätta för klienten att göra bästa 
möjliga val i framtiden. 

4.2.2 Coachingprocessen 
En coachingprocess tar vanligtvis 3-6 månader (med en träff varje eller varannan vecka) 
och inleds med någon form av kartläggning av klientens nuvarande situation. Denna fas 
innebär även att klienten berättar sin historia så att coachen ska kunna förstå den 
aktuella situationen och få en bild av vem klienten är. Utgångspunkten är alltså 
klientens egna erfarenheter och upplevelser. Coachen berättar vad han/hon kan erbjuda 
och tydliggör ramarna för samarbetet. Det är viktigt att göra klart för klienten vad en 
coach inte kan hjälpa till med, nämligen det som rör bakgrunds problematiken och 
bearbetandet av denna. Vid behov samarbetar coachen, ibland parallellt, med andra 
professioner, såsom psykolog, terapeut och/eller företagsläkare. En av coacherna 
betonar vikten av att en utbränd klient är ”någorlunda färdig med sin sjukskrivning” och 
har genomgått någon form av terapi när han/hon kommer till coachen, för att 
coachingen ska kunna bli verkningsfull då den kan upplevas som krävande. En annan 
menar att en klient inte alltid vill träffa psykolog eller terapeut, och i så fall bör komma 
så tidigt som möjligt till coachen för att inte må allt sämre. Är klienten i dåligt skick får 
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coachen i dessa fall gå långsammare framåt. Skulle andra kompetenser än coachens 
behövas, rekommenderar han/hon någon som kan ge denna hjälp åt klienten. 
 
Coachens uppgift är att få individen att tänka själv, se över sin livssituation och jobba 
med de problemområden som man blir medveten om att man vill förändra. Detta sker 
genom att coachen ställer frågor som ska få individen att reflektera, vilket i sin tur ska 
leda till ökad självinsikt. 
 
”Coacher jobbar mycket med frågor. (…) Vem är du, vad vill du, var får du energi 
ifrån, vad tycker du är roligt och inte roligt. Drömmar? Formulera en personlig vision. 
Där finns en rad olika övningar att göra för att själv sätta igång tankeprocessen.”  
 
Genom att reflektera över coachens frågor är tanken att klienten ska komma till insikt 
om vilket eller vilka mål han/hon vill uppnå. Det är alltså inte coachen utan individen 
som sätter målen. När klienten bestämt sig för vilket mål man vill arbeta mot, hjälper 
coachen (återigen genom frågor) till att se vilka förutsättningar och praktiska alternativ 
som finns. Här är det möjligt att titta på flera olika handlingsalternativ och det är upp till 
klienten att ta ställning till vilken väg man är intresserad av. När man fattat beslut om 
detta, tar man reda på om detta alternativ är praktiskt genomförbart. Om inte, får 
klienten bestämma sig för vad som är tänkbart i stället.  
 
I nästa fas skall klienten ta steget till praktisk handling och genomföra det man har 
bestämt sig för. En av coacherna praktiserar en metod som utvecklats av John 
Withmore, den s.k. GROW-metoden, som består av fyra delar. G står för goal, 
R=reality, O=options och W=willpower.  
 
”Där har jag ett antal frågor som finns i varje segment. Jag har frågor som handlar om 
att få en måldefiniering från personen. Vad är det du vill? Vad är ditt mål? Och sedan: 
hur ser verkligheten ut? Om det inte stämmer överens, vilket det aldrig gör, vad har du 
då för alternativ? När jag hör att det närmar sig en praktisk handling, då frågar jag: 
Vill du göra det här?”  
 
En coachingprocess kan medföra känslomässiga reaktioner hos klienten. Känslor av 
vrede och/eller sorg är inte ovanliga. Det är vanligt att klienten blir ledsen över insikten 
att man kastat bort sin tid på något som man egentligen inte ville eller mådde bra av. 
Känslorna är ett tecken på att individen börjat bli mer medveten, vilket krävs för att 
processen ska gå framåt.  
 
”Det kan bli hårda ordväxlingar så småningom när kaxigheten och det egna valet 
börjar dyka upp. Då är de rätt! Man börjar närma sig, individen tar egna beslut, 
ifrågasätter vad andra tycker och tänker. Har sin egen vilja.” 
 
Skulle känslorna bli alltför djupa kan coachen behöva rekommendera en annan typ av 
hjälp såsom terapeut eller psykolog, eftersom det inte ingår i coachens kompetens att 
hantera djupgående analyser av psykologiska reaktioner.  
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4.2.3 Coachingprocessens mål 
Coaching kan kallas för hjälp till självhjälp. Genom den process som vi återgett ovan 
vill coacherna uppnå att klienten tänker självständigt och fattar egna beslut, övervinner 
mentala hinder och ser möjligheter och stärks i tilltron till sin egen förmåga. Klienten 
anses själv veta bäst. Coachen kan påverka klienten till att hitta svaren, att våga mer och 
tro på att det är möjligt. Målet är att bidra till att rasera de mentala hinder som klienten 
har. 
 
”Jag hjälper dig över hindret för jag tror att du kommer över det när du inte själv tror 
det. Det kan ni inse kraften i, att ha en person med sig som tror på mig. (…) Det ger 
fantastisk energi att ha en sådan supporter”. 
 
Avsikten är att klienten ska komma till insikt, hitta rätt och få en ökad medvetenhet. 
Målet är att individen ska skapa en plattform att hantera sitt liv utifrån och lära sig ett 
förhållningssätt till yttre och inre påverkan. Medvetenhet innebär att individen själv 
inser och förstår sin problematik så att den blir möjlig att arbeta med. Coachingens mål 
är att leda till praktiska konsekvenser för klienten. Exempel på beslut som fattas är att 
man säger upp sig, byter jobb, utbildar sig, byter befattning, skiljer sig, börjar jobba 
halvtid för att ägna sig åt sin hobby m.fl. En praktisk insikt kan vara att man inser sitt 
eget ansvar i kommunikationen med både sin partner och sin chef. 

4.2.4 Önskvärda förutsättningar för coaching 
Vem som helst kan lära sig coacha, men för att vara en bra coach krävs ett genuint 
människointresse. Det är viktigt att coachen förhåller sig neutral och lyssnar aktivt utan 
att överföra egna värderingar eller ha en egen agenda för samtalet. Detta gäller även i de 
fall då klienten, åtminstone inledningsvis, gärna vill vara beroende av coachen. 
 
”Mitt största jobb är att inte ha någon agenda alls. Även om jag känner att jag vill göra 
något, måste jag säga ’bort med fingrarna’. Det gör att individen kommer fram och får 
lära sig om sig själv och träna och experimentera med tanke och handling.”  
 
Coachen ska inte gå in i en konsultroll och delge sina expertkunskaper, utan locka 
klienten att hitta dem själv. Anledningen till att detta är en förutsättning, är att coaching 
syftar till att uppnå självständighet, så att det som klienten kommer fram till även kan 
tillämpas i andra sammanhang där inte coachen är närvarande och ger stöd. Coachens 
roll är att, i stället för att vara expert, fungera som en ”lots” eller ”katalysator” i 
klientens utvecklingsprocess.  
 
När det gäller coaching av utbrända måste coachen vara medveten om att det krävs ett 
oerhört stort tålamod, eftersom processen tar längre tid än coaching av andra 
klientgrupper. En förutsättning för coaching är en förtroendefull relation till klienten. 
Förtroende hör ihop med de etiska regler som finns. Etiken går ut på att sätta tydliga 
gränser för vad coachingrelationen ska innebära, så att individen vet vad han/hon kan 
förvänta sig. 
 
En individ som går in i en coachingprocess bör vara medveten om att det krävs en egen 
insats. Våra respondenter tycks skilja sig något åt i sin uppfattning om kravens 
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omfattning. En av dem betonar vikten av att klienten orkar arbeta med egna uppgifter 
mellan träffarna. Denna coach menar att konceptet faller om man inte har någon energi. 
Då är man inte redo för coaching. En annan menar att ärlighet är det enda kravet, och 
om den utbrända klienten är i dåligt skick, får coachen ge personen tid och rum.  

4.2.5 Intern coaching 
Den internt anställde coachen menar att en fördel med att vara anställd i företaget är att 
man visar klienten att det finns människor i organisationen som faktiskt bryr sig. 
Coachen har också möjlighet att arbeta konsultativt gentemot chefer och utbilda dem i 
förebyggande syfte, samt informera kollegor om vad utbrändheten innebär. Han kan 
påverka organisationen eftersom han arbetar i den tillsammans med chefer och HR-
experter. Han har inga direktiv från företagsledningen som innebär att han måste ha som 
mål att de anställda klienterna ska coachas tillbaka till arbetet, utan coachingprocessen 
kan utgå ifrån de mål individen själv satt under en inledande retreatvecka. Är en anställd 
låst vid att han/hon inte tycker om företaget längre, är det en nackdel med ytterligare en 
person som har ”arbetsgivarstämpeln i pannan”, men då kan företaget hyra in en extern 
coach i detta fall. De sjukskrivna anställda som genomgått intern coaching kommer i 
stor utsträckning tillbaka till arbetet, även om de ibland inledningsvis arbetar i mindre 
omfattning än tidigare.  

4.2.6 Coachernas erfarenheter av vad som kan orsaka utbrändhet 
Ett problem är att många människors utrymme att fatta egna beslut begränsas av deras 
omgivning, dels i privatlivet, dels i arbetslivet. Man fråntas förmågan att fatta beslut om 
sin framtid vilket gör att ens handlingsutrymme krymps. Individen pådyvlas andra 
människors uppfattningar om vad han/hon ska göra. 
 
”Man går in i rollen och tror att det är rätt. För en del är det ju det, men inte för alla, 
och det kan gå så långt att det slutar i utbrändhet. Sedan behöver de skala av sig alla de 
här lagren. Vad höll jag på med? Vad var det jag ville? Eller om det är något annat, 
vad är det i så fall?” 
 
En faktor, som snarare har att göra med att människors handlingsutrymme utvidgats, 
handlar om alla de val individen ställs inför i dagens samhälle, när det gäller exempelvis 
PPM och elleverantör. Valmöjligheterna kan upplevas som stressande. 
 
Att arbeta mycket är i sig inte nödvändigtvis ett problem. Problemet, som på sikt kan 
leda till utbrändhet, uppstår när man inte får feedback och beröm för sin arbetsinsats. 
När man inte upplever att någon ser eller hör en, uppstår frustration och känslor av att 
ens insats inte värderas.  
 

5 Analys och diskussion 
Syftet med denna uppsats är att analysera coachingens förutsättningar att uppnå de mål 
som vissa samhällsaktörer betraktar som framgångsrika när det gäller insatser för 
utbrända sjukskrivna. I arbetet med analysen har vi resonerat om vilka frågor vi anser 
oss behöva ha svar på för att kunna bedöma dessa förutsättningar hos coaching. Vår 
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uppfattning är att vi först måste analysera vad coaching (av utbrända) kan sägas vara. 
Vilken pedagogisk grund, om någon, finns det för coaching? Vad är det som en coach 
gör som kan leda till lärande (förändring av individens kompetens, se avsnitt 2.3) för 
den utbrände, och vilken typ av lärande är det som sker? Först när vi anser oss kunna 
svara på dessa frågor, menar vi att vi kan bedöma om coaching har förutsättningar att 
uppnå samhällsaktörernas mål. Med anledning av detta resonemang är analyskapitlet 
uppbyggt i tre avsnitt, där de två första utgör en slags grund för det tredje, vari syftet 
besvaras. I det första avsnittet analyserar vi coachingens grunder, coachens arbetssätt 
och förutsättningar för lärande. I det följande ställer vi coachingens praktik i relation till 
vår kontext, genom att analysera vad coachen kan uppnå i förhållande till de orsaker 
som kan tänkas bidra till utbrändhet. Avslutningsvis avser vi att ställa de slutsatser vi då 
kan dra i relation till samhällsaktörernas mål. Innan vi påbörjar presentationen av 
analysen vill vi poängtera vad vi tidigare sagt i avsnitt 3.4.3: ”Vårt resonemang och 
våra slutsatser gäller endast under förutsättning att man arbetar med coaching på det 
sätt som framkommit i denna studie, och kan därför inte automatiskt generaliseras till 
coaching i allmänhet.”   

5.1 Coachingens grund, praktik och förutsättningar 
I enlighet med den struktur vi presenterat ovan, inleder vi vår analys med att utforska 
vilken pedagogisk grund coaching kan sägas ha. Frågan som vårt inledande avsnitt vill 
besvara är huruvida coaching är en ny metod eller om den vilar på äldre pedagogiska 
grundtankar. Därefter analyserar vi coachens roll i klientens lärandeprocess samt de 
förutsättningar som vi menar måste uppfyllas för att coaching ska leda till lärande. 

5.1.1 Pedagogisk grund för coaching 
Synen på människan som subjekt, en självständigt handlande varelse, finns hos 
Sokrates, Dewey och Freire (Freire, 1972; Dewey, 1980; Bjurwill, 1998). Denna 
människosyn präglas av en tilltro till människan och hans/hennes ansvar och förmåga 
att själv avgöra vad som är ”problemet” och hitta de svar som behövs för att hinder ska 
övervinnas och mål uppnås. Detta motsvaras av den människosyn som råder inom 
coaching. Den konsekvens som människosynen hos Dewey, Freire och Sokrates får för 
pedagogen är att han/hon inte bör överföra sina egna kunskaper, värderingar eller 
åsikter, utan mana adepten att själv tänka efter och därigenom komma till insikt. Inom 
coaching betonar man att coachen bör utgå ifrån individen, och inte fungera som en 
expert. Användandet av frågor – ibland provocerande - som redskap kallas ”sokratisk 
metod” (Bjurwill, 1998) och överensstämmer med coachens arbetsmetod. Coachen 
poängterar att det bara är de lösningar som individen själv kommit fram till som blir 
hållbara i längden. Coaching kan således inte sägas vara ett nytt arbetssätt, även om dess 
praktik har tagit sig nya uttryckssätt i dagens samhälle. Vi menar att coaching kan sägas 
ha kopplingar till det antika Grekland.  

Reflektion genom dialog som leder till medvetande och handling, i syfte att befria sig 
från det som binder och hindrar människan, är huvudtemat i Freires pedagogik (Freire, 
1972). Denna erövrade medvetenhet ligger sedan till grund för val och beslut som gäller 
framtiden. För coachen är det, liksom för Freire, centralt att klienten/adepten (med hjälp 
utifrån) reflekterar över sina erfarenheter, vilket leder till en större medvetenhet. När 
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klienten kommit till insikt om vilka hindren är och vilka praktiska alternativ som finns, 
ska coaching leda till praktisk handling. Detta pragmatiska synsätt har stora likheter 
med den filosofiska pragmatismen, företrädd bl. a. av Dewey och Freire (Ibid; Dewey, 
1980).  

På grundval av dessa likheter menar vi att coachingens grundsyn, arbetssätt och avsedda 
resultat inte är nya idéer, även om coaching som yrke är ett relativt nytt fenomen. 
Coaching tycks vila på vissa pedagogiska grundtankar, vilket innebär att den bör 
betraktas som ett substantiellt redskap för individens utveckling. 

5.1.2 Coachens roll i klientens lärandeprocess 
Coachen utgår i sitt arbete alltid ifrån individens situation. Det är klientens erfarenheter 
som är grunden för coachingprocessen och som utgör basen för den reflektion som äger 
rum i dialogen mellan coach och klient. Reflektionen uppstår som en följd av de frågor 
coachen använder sig av som arbetsmetod. Avsikten med reflektionen är att klienten ska 
utveckla nya sätt att tänka om och förhålla sig till det som problemet avser, och sedan 
omsätta och pröva detta nya förhållningssätt i praktisk handling. Vi menar att coaching 
utgör en typ av erfarenhetsbaserat lärande enligt Lewins modell (se Kolb 1984; vårt 
avsnitt 2.3.1). Enligt modellen generaliserar människan utifrån de erfarenheter man 
tidigare gjort, vilket påverkar kommande handlingar, oavsett kvalitén hos resonemanget 
som generaliseringen lett fram till. Coachen har utgångspunkten att de tidigare 
resonemang som klienten utvecklat kan behöva förändras. Coachens uppgift som 
pedagog blir då att föra klienten till den fas i Lewins modell där man återigen reflekterar 
över erfarenheten, för att kunna förkasta felaktiga föreställningar alternativt modifiera 
dem. Det räcker dock inte att enbart bearbeta sina gamla idéer. Under 
coachingprocessens gång är målet för coachen även att bidra till att nya idéer och 
tankesätt formas hos klienten. Dessa bör integreras med de modifierade före-
ställningarna, vilket inte är en enkel process. Men coachen vill bidra till att rasera de 
mentala hinder som finns hos klienten, och påverka hans/hennes tankar om vad som är 
möjligt. Vi tolkar detta som att coachen vill utvidga klientens subjektiva handlings-
utrymme genom att jämföra detta med hur verkligheten ser ut, dvs. det objektiva 
handlingsutrymmet. Coachens mål är att klienten kommer till insikt och blir beredd att 
omsätta insikten i praktisk handling som han/hon själv har valt. Vår uppfattning är 
coachen handlar i likhet med vad Aronsson & Berglind (1990) kallar en 
handlingsteoretiker. En sådan yrkesutövares förhållningssätt till sin praktik grundar sig, 
enligt vår mening, i Lewins modell för erfarenhetsbaserat lärande (se Kolb, 1984).   

Coachen vill hjälpa klienten att vara framåtblickande och inriktad på handling. Precis 
som Freire (1972) menar coachen att individens egen, utökade medvetenhet leder till 
handling som befriar från det som tycks hindra, dvs. det som Freire (ibid) kallar för 
upplevda gränssituationer. Om en klient som ett resultat av coachingprocessen 
återerövrar sin handlingsfrihet, menar vi att det sker ett lärande, dvs. en förändring av 
individens kompetens enligt den definition av detta begrepp som vi utgår ifrån (se 
avsnitt 2.3). Detta lärande består i att klientens attityder och förhållningssätt förändrats 
genom den praktiska handling som reflektion och dialog har lett till (med coachens 
hjälp).  
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5.1.3 Förutsättningar för lärande i coaching 
På grundval av vårt hittills förda resonemang, anser vi att man kan betrakta coaching 
som ett pedagogiskt verktyg för lärande. Vi menar dock att vissa förutsättningar 
behöver uppfyllas för att lärande ska vara möjligt.  

Coachen ser inte som sin uppgift att vara en expert som förmedlar svar. I likhet med 
Freire (1972) förkastar coachen den s.k. bank-pedagogiken som ser klienten som en 
passiv mottagare. En sådan relation mellan coach och klient anser vi skulle kunna liknas 
vid det som Schön (1983) kallar för ett ”traditional contract”. Enligt vår uppfattning 
bygger coachingen i stället på att man tillämpar det som han kallar ett ”reflective 
contract”. Vi grundar denna uppfattning på att coacherna anser det vara viktigt att skapa 
självständighet hos klienten och inte ett beroende av coachen. Även i de fall då klienten 
tycks önska att coachen levererar svar och lösningar, är det nödvändigt att coachen inte 
använder sin tidigare erfarenhet för att tala om för klienten hur han/hon bör agera. 
Coacher använder visserligen sin egen erfarenhet, men de gör det genom att reflektera 
över den - s.k. reflection-in-action (Schön, 1983) - och samtidigt se det helt unika i den 
aktuella klientsituationen. Vi uppfattar reflection-in-action i coaching som att coachens 
egen, inre reflektion kommer till uttryck främst genom vilka frågor som han/hon väljer 
att ställa till klienten. Coachen förutsätter dessutom att klienten är ärlig och uppriktig, 
vilket är ett villkor för att ett ”reflective contract” ska fungera. Han/hon strävar efter att 
vid första mötet tydliggöra vad coaching innebär och vilka ömsesidiga förväntningar 
som är rimliga. Om klienten använder sig av försvarsmekanismer för att behålla 
kontroll, fungerar inte denna typ av kontrakt. Vi menar att graden av reflektion i 
relationen mellan coach/klient avgörs av vilken ”theory-in-use” (se Argyris, 1982; vårt 
avsnitt 2.3.3) klienten praktiserar – förutsatt att coachen praktiserar modell II. Om 
klienten visar sig tillämpa modell I, vilket medför att man inte är öppen för reflektion 
som leder till ifrågasättande av bakomliggande värderingar, arbetar coachen enligt vår 
tolkning med att förflytta klienten i riktning mot modell II. Denna process framkallar 
enligt Argyris (ibid) ofta mycket starka känslor, vilket förklarar det faktum att 
klienterna, enligt coacherna, efterhand reagerar känslomässigt på coachingprocessen. 
Även om processen är svår, så är den nödvändig för att uppnå det som coacherna menar 
är målet för coaching: att individen själv ska kunna göra medvetna, välgrundade val 
utifrån sin egen övertygelse (modell II). Vår slutsats är att coaching inte kan nå sitt mål 
om klienten väljer att behålla sin modell I theory-in-use eller om coachen misslyckas 
med att föra klienten till en theory-in-use enligt modell II. När (om) klienten börjat 
fungera enligt modell II, möjliggörs ett double-loop-lärande. Det är först då som det 
aktuella problemet kan få en hållbar lösning, eftersom individen då är redo att reflektera 
över samt förändra de värderingar som styrt handlandet (ibid).  

Argyris (1982) betonar att känslorna som uppkommer under processen behöver 
bearbetas för att lärande ska uppmuntras. Vi finner det helt naturligt att en klient, som 
upptäcker att han/hon byggt sitt tidigare beteende på kontraproduktiva värderingar, 
upplever stark sorg eller ilska och kan känna behov av att utreda orsakerna till detta. 
Eftersom detta tycks ligga delvis utanför en coachs kompetens, betonar respondenterna 
den etiska aspekten av sitt ansvar för att avgöra huruvida klienten behöver hjälp av 
annan expertis i det här läget. Vi menar att denna yrkesetik är en viktig förutsättning för 
lärande i coaching. 
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Coacher säger själva att en coachingprocess är mer än ”vanligt trevligt prat” och 
förutsätter en insats från klientens sida. Vi har också konstaterat att förflyttningen från 
modell I till modell II theory-in-use, som vi anser sker i coaching, är en svår och 
krävande process. Reflektionen som äger rum i dialogen förutsätter att individen själv är 
beredd att ta ansvar och se sig själv som subjekt (se Freire, 1972; Aronsson & Berglind, 
1990). Sammantaget menar vi att självstyrning (Svensson, 2000; vårt avsnitt 2.3.5) hos 
klienten är dels en förutsättning för att coaching ska fungera, dels det mål som coachen 
arbetar mot. Coaching sägs vara ”hjälp till självhjälp” vilket vi tolkar som att slutmålet 
är att klienten ska lära sig ett nytt förhållningssätt som gör att han/hon i framtiden 
utövar självstyrt lärande (se Borgström, 1988; Knowles, 1975). Även om detta är ett 
mål, menar vi att ett visst mått av självstyrning måste finnas redan från början, 
åtminstone en beredvillighet att röra sig i den riktningen. Individer som inte är 
intresserade av att uppnå självstyrning kan knappast lära sig något genom coaching.   

5.2 Coachens mål för utbrända klienter 
Coaching som metod skiljer sig inte nämnvärt åt från en kategori klienter (såsom 
utbrända) till en annan. Grundprinciperna är desamma, även om en coachingprocess kan 
kräva längre tid och tålamod i de fall då klienten är utbränd. Detta innebär att även de 
mål som en coach vill uppnå är i princip desamma, men vår uppfattning är att vissa 
aspekter av coaching blir särskilt intressanta just i relation till utbrända. För att kunna 
analysera dessa aspekter behöver vi beröra tänkbara orsaker till utbrändhet, eftersom det 
är just dessa erfarenheter som de utbrända klienterna reflekterar över i sin coaching-
process. 

Coachernas erfarenhet tyder på att utbrändhet kan bli följden av att en individ inte har, 
alternativt inte upplever sig ha, utrymme att fatta egna beslut och göra sina egna val. 
Detta kan vara fallet både i privatlivet, när man exempelvis fattar beslut utifrån vad som 
anses socialt accepterat, och i arbetslivet, där beslut ofta fattas ovanför ens huvud och 
responsen på ens arbete uteblir. Att bristande handlingsutrymme kan bidra till 
utbrändhet visar även forskning (Maslach & Leiter, 1999; Aronsson, 1989; Levi, 2002), 
och Asplund (1987) anser att utebliven social respons är själva huvudorsaken till 
utbrändhet. En annan orsak som nämns av coacherna är det, paradoxalt nog, alltför stora 
handlingsutrymme som individen i vårt samhälle har när det gäller alla de val man ställs 
inför. Socialstyrelsens (2003) anlitade experter bekräftar att val, vars konsekvenser är 
svåra att överblicka, kan leda till stress. Samhällsaktörerna i vår studie framhåller bl.a. 
de många neddragningarna och minskade resurserna i arbetslivet i kombination med 
ökade krav, vilket har stöd i Maslach & Leiters (1999) forskning.  

Det tycks inte gå att slå fast exakt vad som orsakar utbrändhet, men det framstår som 
tydligt att bakgrunden är komplex och består av olika faktorer och deras samspel med 
varandra. Vi anser därför att en aspekt av coaching som gör metoden särskilt relevant 
för utbrända är att coacherna alltid, genom sina frågor, vill hjälpa klienten att reflektera 
över helheten i tillvaron. Coacherna betonar att helhet och balans är grundstenar i 
coaching. Coachens mål är att klienten själv, när han/hon ser sitt liv som en helhet, själv 
blir redo att fatta beslut om vad som ska vara målet i hans/hennes tillvaro och vad som 
ska prioriteras. Klientens process att definiera vad man vill uppnå med sitt liv menar vi 
kan liknas vid det som Freire (1972) kallar för den ontologiska kallelsen (se avsnitt 2.2), 
vilken man kan komma fram till med hjälp av reflekterande dialog (ibid). Vår 
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uppfattning är att denna process, att själv välja hur helheten i livet ska gestalta sig, kan 
innebära ett avlärande, där klienten (med coachens hjälp) förkastar det förhållningssätt 
som är följden av ett negativt lärande (se Bjurwill, 1998; Kolb, 1984; Ellström, 1996). 
Coachernas erfarenhet av klienternas upplevelser tolkar vi som att klienters negativa 
lärande till stor del består av ett upplevt krympt handlingsutrymme, privat såväl som i 
arbetsliv och samhälle. Därför ser coachen som en viktig uppgift att förändra klientens 
förhållningssätt till sitt eget handlingsutrymme, genom att se möjligheter och rasera 
hinder. Vi menar att det, i synnerhet för en utbränd klient, är av mycket stor vikt att 
återerövra sin handlingsfrihet. Redan Freire (1972) betonade att individens upplevelse 
av handlingsutrymmet är det som är avgörande, eftersom det är först då 
gränssituationerna överskrids som man kan röra sig i riktning mot sin ontologiska 
kallelse. Även då det finns ett objektivt handlingsutrymme är det den personliga 
upplevelsen som styr handlandet, vilket styrks även av Aronsson (1989). 
Handlingsutrymmets betydelse för lärandet har vi tidigare betonat bl. a. då vi beskrivit 
vad som kännetecknar ett kreativt lärande (se Ellström, 1996). När klienten själv kan 
diagnostisera sin situation, fatta beslut om vilka mål i livet han/hon vill ha samt välja 
hur man vill uppnå dessa mål, menar vi att kreativt lärande blir följden av coaching. 
Coacherna menar att de aldrig kan sätta målen åt klienten utan klienten måste, om 
lösningen ska bli hållbar, själv komma till insikt om vilket mål som är önskvärt att 
uppnå. När detta mål utkristalliserats bidrar coachen till att klienten kan välja 
handlingsalternativ och gå till praktisk handling. Exempel på praktiska konsekvenser är 
enligt coacherna omskolning, byte av arbetsplats, skilsmässa, eller att klienten går ner i 
arbetstid för att ägna mer tid åt en fritidssysselsättning.  

Som vi tidigare kommit fram till i vår analys ser coachen som sin uppgift att bidra till 
ett förändrat förhållningssätt, vilket, enligt den definition av lärande som vi utgår ifrån, 
innebär en förändring av kompetens. Genom coaching tror vi att en individs 
förhållningssätt har stora möjligheter att förändras, så att klienten själv i framtiden har 
bättre förutsättningar att förhålla sig till sin omgivning på ett sätt som förhindrar att 
utbrändheten återkommer. När vi reflekterar över de praktiska konsekvenser av 
coaching som nämns, kännetecknas dessa av att individen förändrar sin situation, ofta 
genom någon form av uppbrott. Dessa förändringar ser vi som ett resultat av det 
förändrade förhållningssätt som klienten lärt sig. För även om en individ har erövrat ett 
nytt förhållningssätt innebär detta inte nödvändigtvis att själva sammanhanget förändras 
(t ex äktenskap, arbetsplats, samhälle) och då kan individen uppleva det som omöjligt 
att stanna kvar.  

Här kan vi dock se en fördel som den internt anställde coachen har: möjligheten att 
påverka inte bara den enskilde anställdes förhållningssätt utan även organisationens. 
Samtidigt skulle det kunna föreligga en risk för att en intern coach inte upplevs som 
”neutral” av sina klienter. Är det verkligen möjligt för en sådan coach att inte vara 
påverkad av organisationens agenda på ett sätt som får konsekvenser för klienterna? 

5.3 Coachingens förutsättningar att uppnå samhälls-
aktörernas mål  
Det övergripande mål som regeringen uttalat i förhållande till ohälsan i samhället är att 
frånvaron från arbetslivet på grund av sjukskrivning ska, i förhållande till 2002, 
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halveras fram till 2008. Detta mål strävar samhällsaktörerna gemensamt emot. Vi menar 
att coaching som metod har förutsättningar att bidra till uppfyllelsen av detta mål. 
Denna slutsats grundar vi på de resonemang som förts i avsnitt 5.1 och 5.2: Coaching, 
om den praktiseras så som den framställts för oss, leder till att individer lär sig ett 
förhållningssätt till sin tillvaro som främjar hälsan. Detta förhållningssätt kännetecknas 
av större egenkontroll och ett upplevt utvidgat handlingsutrymme. Individen har 
utvecklat sin förmåga att reflektera över sin tillvaro, ställa upp mål och fatta kloka 
beslut i linje med dessa mål.  

En praktisk konsekvens för individen som genomgått coaching kan vara att välja att 
byta arbete, vilket inte står i strid mot det övergripande målet för ohälsan. Dock ser vi 
praktiska förutsättningar som samtidigt måste uppfyllas. Om klienten väljer att skola om 
sig, finns det då arbete efter utbildningen? Om klienten kommit fram till vilka kriterier 
som är viktiga för att arbetsplatsen ska upplevas som hälsosam, finns det då sådana 
arbetsplatser, och finns det lediga tjänster som stämmer överens med ens 
yrkeskunnande? För att kunna stanna kvar på sin tidigare arbetsplats kanske klienten 
behöver gå ner i tjänstgöringstid, men är detta möjligt från arbetsgivarens sida? I 
samband med det övergripande målet betonar regeringen den s.k. arbetslinjen, vilket 
innebär att varje individs förmåga att arbeta ska tas tillvara i syfte att bibehålla välfärden 
och den ekonomiska tillväxten. Även detta mål menar vi att coaching har förutsättningar 
att bidra till, med det förbehållet att coaching mycket väl kan leda till att klienten väljer 
att studera istället, alternativt sluta förvärvsarbeta, vilket inte på kort sikt bidrar till 
arbetslinjens intention. 

Försäkringskassan (FK) och arbetsgivaren arbetar med ett primärt mål som utgångs-
punkt: att den anställde ska kunna gå tillbaka till samma arbete som man hade vid 
sjukskrivningstillfället. I rehabiliteringsprocessen kan den sjukskrivne göra sin röst hörd 
när det gäller planering av insatser, men målet står fast. Först när alla tänkbara 
arbetslivsrelaterade insatser för att nå detta mål misslyckats överväger man ett annat 
mål, såsom exempelvis omplacering. Om coaching här sätts in som en tidig åtgärd i 
början av sjukskrivningen är det en ”riskfylld” insats. Detta beror på att en coach som 
tar sig an en utbränd klient vill att klienten själv ska sätta sina mål. En coach ska inte 
överföra lösningar på klientens problem, eftersom coaching bygger på att klienten ser 
sig själv som subjekt, dvs en självständigt handlande varelse som själv ska komma till 
insikt om vad som är det önskvärda målet att uppnå. Det är när klienten själv satt sitt 
mål som lösningen har förutsättningar att bli hållbar på lång sikt (se 5.1, 5.2). Detta kan 
i och för sig leda till att den sjukskrivne går tillbaka till sitt arbete, men det beror i så 
fall på klienten själv, och inte på arbetsgivarens eller FK:s hållning. Den sjukskrivne 
behöver tid att reflektera för att själv komma fram till vilket mål som är det mest 
hållbara. Ett mål som redan är satt förhindrar klientens kreativa lärande (Ellström, 1996; 
se 2.3.4) som det finns förutsättningar för i coaching och som enligt vår mening behövs 
för en långsiktig lösning. Våra empiriska resultat tyder på att en internt anställd coach 
som har en gedigen plattform i organisationen kan skapa förutsättningar för de 
sjukskrivna att gå tillbaka till det ursprungliga jobbet (om de så vill). Det skulle kunna 
bero på att hans/hennes erfarenheter från coachingen kan användas för att direkt påverka 
de arbetsplatsrelaterade omständigheter som kan ha bidragit till utbrändheten.  

Företagshälsovården (FHV) och Arbetslivstjänster (ALT) betonar vikten av att 
individen styr målsättningsarbetet. Hos dessa aktörer framstår målet som att individen 
ska må så bra som möjligt oavsett vad det får för praktisk konsekvens. De arbetar 
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visserligen under vissa direktiv, men dessa direktiv styr inte vilket mål en enskild klient 
ska rehabiliteras till. Dessa aktörer tycks resonera i linje med coachingens 
grundprinciper. De arbetar inte mot mål som är fastlagda på förhand (förutom att 
minska ohälsan) och de betonar vikten av att individen får styra processen, vilket utgör 
förutsättningar för kreativt lärande. Därför ser vi coaching som en tänkbar insats som de 
skulle kunna använda sig av.   

Även om coaching i vissa fall alltså kan anses bidra till att uppfylla mål för de utbrända 
sjukskrivna, kvarstår en väsentlig fråga: Vem betalar? Externa coacher är affärsdrivande 
företagare, vilket kan göra det ekonomiskt svårt för många privatpersoner att bekosta 
sin coaching själv. Arbetsgivaren och FK har ekonomiska begränsningar när det gäller 
vilka insatser som anses möjliga. Konsekvensen av detta blir att coaching kan ses som 
något av en ”lyx” för den som har turen att ha en arbetsgivare som vill bekosta/anställa 
en coach, alternativt har råd att betala privat.  

5.4 Sammanfattning av analys 
Det resonemang som hittills förts leder oss fram till följande konstateranden. 

• Coaching är inget nytt fenomen utan kan härledas till några av de mest 
framstående historiska pedagogerna. Det är däremot relativt nytt som 
yrkeskategori. 

• Under vissa förutsättningar är coaching en pedagogisk metod som kan leda till 
lärande. Ett centralt villkor i coaching är att individen vill vara, och tillåts vara, 
”självstyrd”. 

• Lärprocessen i coaching utgår från individen och bygger på erfarenhet och 
reflektion som får ligga till grund för mål och praktisk handling i framtiden.  

• Coaching av en utbränd klient syftar i stor utsträckning till att utvidga klientens 
subjektiva handlingsutrymme, hjälpa honom/henne att hitta balans och helhet i 
livet samt själv sätta mål för framtiden. 

• Coaching, betraktat som en insats för utbrända sjukskrivna, kan i ljuset av 
ovanstående bidra till att uppfylla samhällsaktörernas mål - i de fall dessa är 
övergripande inriktade på ökad hälsa, och individen själv får sätta de konkreta 
målen. Men coachingens grundprinciper gör att coaching inte lämpar sig i de fall 
där de konkreta målen för den enskilde är satta på förhand. 

6 Slutdiskussion och reflektion 
I detta avsnitt kommer vi att diskutera våra resultat i förhållande till vår arbetsprocess. 
Vi vill också resonera omkring de praktiska implikationerna av resultatet samt ge 
uppslag för fortsatt forskning. Avslutningsvis delger vi våra personliga reflektioner 
kring vårt forskningsområde. 
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6. 1 Diskussion av resultat 
Vi är väl medvetna om att våra resultat påverkats av de val vi har gjort under hela vår 
arbetsprocess. Ett exempel på ett sådant val är att vi i början av vår process valde att 
fördjupa oss i litteratur som behandlar utbrändhet från olika perspektiv. Vi insåg då 
vilket stort och komplext område detta är. Vi blev överväldigade av dess omfattning och 
blev tvungna att sätta en gräns för vårt studium, eftersom detta enbart var vår ”kontext”.  
Vi anser dock att det var ett meningsfullt val att ägna all denna tid åt att sätta oss in i vår 
kontext, eftersom vi hade haft svårigheter att diskutera coaching i förhållande till 
utbrända om vi inte satt oss in i komplexiteten. Vår analys hade troligen blivit förenklad 
utan denna läsning, eftersom vi då förmodligen (på grund av vår egen förförståelse) 
hade trott att coaching är en bra och enkel lösning för ”alla” utbrända. 

Vår arbetsprocess innebar också ett omfattande teoristudium som byggde på resultatet 
av vår kodning av empirin. Kodningsprocessen gjorde att vi kunde bryta ner innehållet i 
intervjusvaren och se vad de egentligen, enligt vår tolkning, handlade om. Hade vi inte 
arbetat med kodning på detta sätt hade vi förmodligen inte kommit fram till just de 
pedagogiska teorier vi sedan valde att studera. Vi inser att vår tolkning av empirin också 
påverkas av den grundkunskap i pedagogik som vi fått under utbildningstiden. Utan 
denna hade vi knappast haft förmåga att välja relevant teori. Därför kan man påstå att 
våra resultat är påverkade av den undervisning som bedrivits på vår institution. Vår 
slutsats att coaching är en metod som bygger på pedagogisk grund är ett resultat av våra 
teoristudier. Om vi inte hade gått ”bakom” vår empiri, utan enbart läst coaching-
litteratur, hade vi förmodligen inte ansett oss ha belägg för att påstå att coaching 
verkligen har pedagogisk underbyggnad. Något som vi kan uppleva som en nackdel är 
den tidsbrist som uppstod som en konsekvens av vårt metodval: nämligen att vi läste all 
pedagogisk teori efter det att vi genererat all data. Hade vi börjat teoristudiet tidigare 
hade vi förmodligen lyckats bättre med vår föresats att skapa mer av en debatt i 
uppsatsens teoridel.  

Vid slutet av vår process inser vi att mycket av det vi har hört och läst inte inryms i 
denna uppsats. Vi har lärt oss oerhört mycket som faller delvis utanför uppsatsens syfte, 
och därför – än så länge – enbart kommer oss själva till del. 

När vi reflekterar över våra resultats tillämplighet i praktiken är det vår förhoppning att 
yrkesutövare som arbetar både med coaching och/eller möter utbrända sjukskrivna kan 
dra nytta av våra slutsatser. Om en individ ska lära sig något positivt av sin erfarenhet 
av utbrändhet, bör han/hon, enligt de teorier om lärande vi åberopar, själv få sätta målen 
för sin egen process. Vi menar dock inte att den sjukskrivne ska göra detta helt på egen 
hand, utan att stöd från samhälle och arbetsgivare är en förutsättning. Aktörer som 
arbetar med insatser för utbrända bör vara medvetna om att coaching kan vara en 
användbar insats, men att den förutsätter att man ”släpper kontrollen” och tror att 
individen själv (med coachens hjälp) kan sätta mål som får positiva konsekvenser även 
för arbetsgivare och samhälle. Vi är dock tveksamma till huruvida coaching är 
tillämpbart för alla typer av människor, eftersom den förutsätter åtminstone ett visst 
mått av självstyrning (se 5.1.3). 

Vi menar att coaching av utbrända under vissa förutsättningar kan bidra till att lösa 
problemet på individnivå, men andra åtgärder på organisations- och samhällsnivå måste 
genomföras om sjukskrivningssituationen skall förbättras. Forskning kring utbrändhet 
visar på oerhört komplexa orsakssammanhang där framför allt fenomenet ”upplevt 
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krympt handlingsutrymme” är det som coaching tycks kunna bidra till att avhjälpa, men 
coaching kan inte självklart ses som en universallösning för alla människor och 
sjukskrivningsorsaker.  

Ett uppslag för framtida forskning är att följa utbrända klienter som genomgår coaching 
för att se vilka effekter coaching får. Det skulle också vara intressant att studera 
organisationer som tillämpar coaching som stressförebyggande åtgärd, t. ex. genom att 
man utbildar arbetsledare i coaching. Vi skulle kunna tänka oss att coaching av friska 
anställda fungerar för att förebygga utbrändhet. Men om chefer i organisationen 
förväntas fungera som coacher, menar vi att en förutsättning är att dessa har ett genuint 
människointresse. Våra resultat tycks tyda på att det går att lära sig att ha ett coachande 
förhållningssätt, men vi är tveksamma till om det får önskvärd effekt om inte den 
coachande individen verkligen är intresserad av människor. 

6.2 Personliga reflektioner 
I inledningen av denna uppsats reflekterade vi över den rådande normen i samhället som 
säger att det är viktigt att arbeta, helst framgångsrikt, för att vara en ”lyckad 
samhällsmedborgare”. Vi undrade huruvida människor klarar av att ha ett sunt 
förhållningssätt till en sådan norm eller om den är en bidragande orsak till utbrändheten. 
Efter att avslutat arbetet med uppsatsen ser vi att ”normen” kan sägas utgöras av att de 
flesta människor lever i enlighet med en modell I theory-in-use (Argyris, 1982; se 
avsnitt 2.3.3), och därför ofta sätter sina mål på grund av vad som anses socialt 
accepterat för att inte förlora anseende. Coaching har visserligen också ”framgång” som 
mål, men vi uppfattar att skillnaden är att en coachad individ själv definierar vari 
framgången ska bestå, och förhållningssättet till arbetet och livet i övrigt blir därför ett 
reflekterat val (modell II theory-in-use). Denna konsekvens av coaching är i och för sig 
positiv. Det är väldigt tilltalande att få utgå ifrån sig själv, det man vill och tycker är 
roligt, och själv få sätta sina mål för vad man vill uppnå här i livet. Coachingens 
grundtanke tycks stämma överens med vår åsikt att balansen i livet är viktig för att man 
ska må bra. Arbetet är bara en del av tillvaron och behöver inte vara allt som man ”är”. 
Men vi anser trots vår positiva inställning att coaching väcker vissa frågeställningar. 
Coacher menar att individen själv har svaren inom sig och coachens uppgift är att locka 
fram dem. Har verkligen individen svaren inom sig? Vad är det i så fall för sorts svar 
och varifrån kommer de? Är det alltid de svar som leder till det ”bästa”, för det första 
för mig själv, för det andra för min närmaste omgivning och för det tredje, för 
samhället? Vi frågar oss vad det skulle kunna få för konsekvenser om alla människor 
genomgick individuell coaching och var och en förverkligade sina egna mål. För att 
detta scenario ska kunna leda till en bättre värld, måste man utgå ifrån ett 
grundantagande om att människan är god och inte enbart egoistisk. Den människosyn 
som coaching bygger på lägger ett stort ansvar på individen. Frågan vi ställer oss är om 
vi människor klarar av detta stora ansvar för vårt eget självförverkligande. Kanske är det 
så att insikten om detta ansvar i sig kan bidra till utbrändhet för en del människor.  

En annan fråga som infinner sig är vad som händer om man genomgår coaching och 
kommer fram till vad man verkligen vill, men inser att det objektiva handlingsutrymmet 
faktiskt är begränsat och att man inte har någon möjlighet att förverkliga målet. Kan 
coaching då göra att klienten mår ännu sämre, när han/hon insett vad man vill, men inte 
hittar något genomförbart handlingsalternativ? Kan det vara så att coaching är 
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meningsfull enbart om klienten har ett någorlunda stort objektivt handlingsutrymme, 
inom vilket det subjektiva handlingsutrymmet kan utvidgas? 

Vi vill betona att vi, trots de frågeställningar vi väckt, anser att coaching förefaller vara 
en användbar pedagogisk metod som kan få positiva effekter för klienten. Att den utgår 
ifrån individen och hans/hennes egna drömmar anser vi gör den särskilt intressant just 
för utbrända personer, eftersom dessa – enligt vår mening – behöver hjälp att tänka på 
sig själv och sina egna behov. Coaching är möjligen inte tillämpbar för alla utbrända 
individer, men vi tror att den i många sammanhang kan bidra till att människor kan gå 
vidare i livet på ett sätt som upplevs positivt efter en sjukskrivningsperiod. Detta 
förutsätter dock att coachen lyckas förhindra att klienten hamnar i en beroendeställning 
gentemot coachen. En utbränd klient är av naturliga skäl utsatt och känslomässigt 
sårbar, och skulle kunna bli imponerad och påverkad av coachen på ett sätt som gör att 
utvecklingsprocessen inte blir förankrad på djupet hos individen själv. Coachens 
yrkesetik, erfarenhet och utbildning menar vi är avgörande för att undvika att relationen, 
som naturligtvis innebär en ömsesidig positiv påverkansprocess, övergår i ett osunt 
beroende. 

En avslutande reflektion är att det är intressant att det tycks finnas ett behov av 
professionella coacher när det gäller att komma fram till vad människan vill med sitt liv. 
Kan det bero på att vi i vår kultur inte ställer de väsentliga frågorna till varandra, frågor 
som hjälper oss att reflektera över de värderingar som styr våra liv och de val vi gör? Är 
vi rädda för att bli alltför personliga och därför håller oss på ytan? Kanske utbrändhet 
till viss del skulle förebyggas om vi tillämpade mer av ett ”coachande förhållningssätt” 
gentemot varandra på arbetsplatsen, i vänskapsrelationerna och i äktenskapet. 

  
 

 

 

 



 44

Referenser 
Alvesson, M. & Deetz, S. (2000). Kritisk samhällsvetenskaplig metod. Lund: 
Studentlitteratur.  

Alvesson, M. & Sköldberg, K. (1994). Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och 
kvalitativ metod. Lund: Studentlitteratur. 

Anderberg, U (2002). Stress och smärta. I: Ekman, R. & Arnetz, B. (red). Stress. 
Molekylerna – individen – organisationen – samhället. Stockholm: Liber. 

Argyris, C. (1982). Reasoning, learning and action. Individual and organizational. San 
Fransisco: Jossey-Bass Inc. 

Aronsson, G. (1990). Kontroll och handling. I: Aronsson, G. & Berglind, H. Handling 
och handlingsutrymme. Lund: Studentlitteratur. 

Asplund, J. (1987). Det sociala livets elementära former. Göteborg: Korpen. 

Bell, J . (2000). Introduktion till forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur. 

Berglind, H. (1995). Handlingsteori och mänskliga relationer. Stockholm: Natur & 
Kultur. 

Bjurwill, C. (1998). Reflektionens praktik. Lund: Studentlitteratur. 

Borgström, L. (1988). Vuxnas kunskapssökande. En studie av självstyrt lärande. 
Doktorsavhandling. Stockholm: Högskolan för lärarutbildning, insitutionen för 
pedagogik. 

Bryman, A. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber Ekonomi 

Dewey, J. (1980). Individ, skola och samhälle. Pedagogiska texter. Stockholm: Natur & 
Kultur. 

Egidius, H. (2000). Pedagogik för 2000-talet. Stockholm: Natur & Kultur. 

Ellström, P-E. (1992). Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet. Stockholm: 
Norstedts. 

Ellström, P-E. (1996). Rutin och reflektion. Förutsättningar och hinder för lärande i 
dagligt arbete. I: Ellström, P-E. & Gustavsson, B. & Larsson, S. (red). Livslångt 
lärande. Lund: Studentlitteratur. 

Freire, P. (1972). Pedagogik för förtryckta. Stockholm: Gummessons. 

Glaser, B. G. & Strauss, A. L. (1967). The discovery of grounded theory: strategies for 
qualitative research. New York: Aldine de Gruyter. 

Hallsten, L. (1989). Vad är utbrändhet? I: Jenner, H. & Segraeus, V. (red). Att hålla 
lågan levande. Om bemästrande av utbrändhet. Lund: Studentlitteratur. 

Johanisson, K. (2002). När otillräckligheten byter namn. Ett idéhistoriskt perspektiv på 
den nya ohälsan. I: Ekman, R. & Arnetz, B. (red). Stress. Molekylerna – individen – 
organisationen – samhället. Stockholm: Liber. 



 45

Knowles, M. (1975). Self directed learning. A guide for learners and teachers. New 
Jersey: Prentice-Hall. 

Kolb, D. (1984). Experiential learning. Experience as the source of learning and 
development. London: Prentice-Hall. 

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

Levi, L (2002). Stress – en översikt. Internationella och folkhälsoperspektiv. I: Ekman, 
R. & Arnetz, B. (red). Stress. Molekylerna – individen – organisationen – samhället. 
Stockholm: Liber. 

Lindström, L. (1993). Sokrates och samtalskonsten. I: Svedberg, L. & Zaar, M. (red). 
Boken om pedagogerna. Stockholm: Liber. 

Lundberg, U. (2002). Samspelet individ, samhälle, livsstil och biologi. I: Ekman, R. & 
Arnetz, B. (red). Stress. Molekylerna – individen – organisationen – samhället. 
Stockholm: Liber. 

Maslach, C. & Leiter, M. (1999). Sanningen om utbrändhet. Stockholm: Natur & 
Kultur. 

Parsloe, E. & Wray, M. (2002). Coaching & Mentorskap. Praktiska metoder för bättre 
lärande. Jönköping: Brain Books. 

Patel, R. & Tebelius, U. (1987). Grundbok i forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur. 

RFV analyserar (2002:4). Långtidssjukskrivningar för psykisk sjukdom och utbrändhet. 
Vilka egenskaper och förhållanden är utmärkande för de drabbade? Stockholm: 
Riksförsäkringsverket. 

RFV redovisar (2002:3). Långtidssjukskrivna - diagnos, yrke, arbetsgivare och 
återgång i arbete. Stockholm: Riksförsäkringsverket. 

Sandberg, E. (1999). Att kartlägga sociala processer i organisationer. I: Lindén, Jitka & 
Westlander, Gunnela & Karlsson, Gunnar (red) (1999). Kvalitativa metoder i 
samhällsforskning. Stockholm: Rådet för Arbetslivsforskning. 

Schön, D. (1983). The reflective practitioner. How professionals think in action. 
Aldershot: Ashgate. 

Seligman, M. (1975). Helplessness. On depression, development and death. San 
Fransisco: Freeman and company. 

Socialstyrelsen (2003). Utmattningssyndrom. Stressrelaterad psykisk ohälsa. Underlag 
från experter. Stockholm: Bjurner & Bruno. 

SOU 2003:13 (2003). AHA - utredningsinstitut och mötesplats. Slutbetänkade av 
utredningen om analys av hälsa och arbete. Stockholm: Fritzes. 

Strauss, A. L. & Corbin, J. (1990). Basics of qualitative research. Grounded theory 
procedures and techniques. Newsbury Park: Sage Publicatoins Inc. 

Svensson, L. (1989) Pedagogik. I: Bunte, R. Samhällsvetenskap. Lund: Ekonomisk-
Historiska Institutionen. 



 46

Svensson, L. (2002). Lärande i utbildning och arbete. I: Nyhed, C. (red). Från livsfas till 
livsform. Nordisk antologi om vuxenpedagogik och vuxenutbildning. Stockholm: 
Folkuniversitetet. 

Theorell, T. (2002). Kontroll över den egna situationen – en förutsättning för hantering 
av negativ stress. I: Ekman, R. & Arnetz, B. (red). Stress. Molekylerna – individen – 
organisationen – samhället. Stockholm: Liber. 

Thurén, T. (1986). Orientering i källkritik. Solna: Almqvist & Wiksell. 

Währborg, P. (2002). Stress och den nya ohälsan. Stockholm: Natur & Kultur. 

Whitmore, J. (1997). Coaching för bättre resultat. Jönköping: Brain Books. 

Åsberg, M. & Nygren, Å. & Rylander, G. & Rydmark, I. (2002). Stress och 
utmattningsdepression. I: Ekman, R. & Arnetz, B. (red). Stress. Molekylerna – individen 
– organisationen – samhället. Stockholm: Liber. 

 

Källor från Internet: 
Regeringskansliet, departementsövergripande frågor. Regeringens program för ökad 
hälsa i arbetslivet. Hämtad 2003-11-10 från http://www.okadhalsa.regeringen.se 

Regeringskansliet, socialdepartementet. Hämtad 2003-11-10 från 
http://www.social.regeringen.se  

Nordic Coach Federation. Hämtad 2003-12-15 från http://www.nordiccoaches.org 

International Coach Federation. Hämtad 2003-12-15 från 
http://www.coachfederation.org 

 

 

 

 



 a

Bilaga 1  Aktörer för ökad hälsa i arbetslivet 
(www.okadhalsa.regeringen.se/aktorer/  

 
- Afa  
- Arbetsgivaralliansen 
- Arbetsgivarverket 
- Arbetslivsinstitutet 
- Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) 
- Arbetsmiljöforum 
- Arbetsmiljöverket 
- Arbets- och miljömedicin 
- Folkhälsoinstitutet 
- Forskningsrådet för arbetsliv 
  och socialvetenskap 
- Föreningen Svensk Företagshälsovård  
- Företagarnas Riksorganisation 
- Försäkringskasseförbundet 
- Insitutet för psykosocial medicin 
- Kommunernas och landstingens  
  arbetsmiljöråd (AMR) 
- Landstingsförbundet 
- LO 
- Prevent 
- Regeringskansliet, Näringsdepartementet 
- Regeringskansliet, Socialdepartementet 
- Riksförsäkringsverket 
- SACO 
- Socialstyrelsen 
- Svenska ESF-rådet 
- Svenska kommunförbundet 
- Svenskt Näringsliv 
- TCO 
- Utvecklingsrådet för den 
  statliga sektorn 
- VINNOVA 
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Bilaga 2  Intervjuguide Försäkringskassan 
 
Bakgrund 
Funktion på FK? 
Antal år i FK? 
 
Begreppet ”utbrändhet” 
Inledande diskussion kring begreppet ”utbrändhet” (utmattningsdepression, 
arbetsrelaterad utmattning etc). Hur definierar FK utbrändhet? 

 
Styrande direktiv 
Vilka är FK:s direktiv från regering/riksdag när det gäller sjukskrivna utbrända? 
Hur styrande är dessa när det gäller målen som ska sättas för rehabiliteringsprocessen? 
Hur styrande är dessa när det gäller åtgärder som kan vidtas i rehabiliteringsprocessen? 
 
Mål 
Vilka är FK:s mål för rehabiliteringsarbetet? 
Vilka konsekvenser får dessa mål för respektive part? 
I vilken utsträckning uppnås målsättningarna? 
 
 
Samarbetspartners/nätverk 
Har FK samarbetspartners i rehabiliteringsarbetet och i så fall vilka? 
Vilken funktion har dessa (under förutsättning att det finns partners)? 
 
 
Praktiska procedurer 
Beskriv, så konkret som möjligt, den praktiska proceduren från FK:s sida när någon blir 
sjukskriven från sitt arbete med diagnos utbränd eller liknande. 
 
Ansvarsfördelning/åtgärder 
Vilket ansvar har FK för rehabiliteringsprocessen? 
Vilket ansvar har arbetsgivaren för rehab-processen? 
Vilket ansvar har individen för rehab-processen? 
Vem bestämmer vilka åtgärder man ska sätta in? 
Är ”coaching” en möjlig åtgärd? 
Vad får åtgärderna kosta och vem betalar? 
Gäller samma villkor oavsett vilken FK man tillhör? 
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Bilaga 3  Intervjuguide Arbetsgivare  
 
Bakgrund 
Funktion på kommunen? 
Antal år i kommunen? 
 
Begreppet ”utbrändhet” 
Inledande diskussion kring begreppet ”utbrändhet” (utmattningsdepression, 
arbetsrelaterad utmattning, stressrelaterad ohälsa etc). Hur definierar kommunen 
utbrändhet? 
 
Styrande direktiv 
Vilka är kommunens direktiv från regering/riksdag när det gäller arbetet med den 
stressrelaterade ohälsan? 
Hur styrande är dessa direktiv när det gäller målen som ska sättas för 
rehabiliteringsprocessen? 
Hur styrande är de när det gäller åtgärder som kan vidtas i rehabiliteringsprocessen? 
 
 
Mål 
Vilka är kommunens mål för rehabiliteringsarbetet? 
Vilka konsekvenser får dessa mål för arbetsgivare respektive arbetstagare? 
I vilken utsträckning uppnås målsättningarna? 
 
 
Samarbetspartners/nätverk 
Har kommunen samarbetspartners i rehabiliteringsarbetet och i så fall vilka? 
Vilken funktion har dessa (under förutsättning att det finns partners)? 
 
 
Praktiska procedurer 
Beskriv, så konkret som möjligt, den praktiska proceduren från er sida när någon blir 
sjukskriven från sitt arbete med diagnos utbränd eller liknande. 
 
Ansvarsfördelning/åtgärder 
Vilket ansvar har kommunen för rehabiliteringsprocessen? 
Vilket ansvar har individen för rehab-processen? 
Vilket eventuellt ansvar har andra aktörer? 
Vem bestämmer vilka åtgärder man ska sätta in? 
Hur förhåller ni er till coaching som åtgärd? 
Vilken kunskap har ni om vad coaching är? 
Vad får åtgärderna kosta och vem betalar? 



 d

Bilaga 4  Intervjuguide Företagshälsovården 
 
Bakgrund 
Funktion på Företagshälsovården? 
Antal år i Företagshälsovården? 
 
 
Begreppet ”utbrändhet” 
Inledande diskussion kring begreppet ”utbrändhet” (utmattningsdepression, 
arbetsrelaterad utmattning, stressrelaterad ohälsa etc). Hur definierar 
Företagshälsovården utbrändhet? 
 
 
Styrande direktiv 
Vilka är Företagshälsovårdens direktiv från regering/riksdag när det gäller arbetet med 
den stressrelaterade ohälsan i arbetslivet? 
Hur styrande är dessa direktiv när det gäller målen som ska sättas för 
rehabiliteringsprocessen? 
Hur styrande är de när det gäller åtgärder som kan vidtas i rehabiliteringsprocessen? 
 
 
Mål 
Vilka är Företagshälsovårdens mål för rehabiliteringsarbetet? 
Vilka konsekvenser får dessa mål för de berörda parterna? (Företagshälsovården, 
kundföretagen, de enskilda patienterna) 
I vilken utsträckning uppnås målsättningarna? 
 
 
Samarbetspartners/nätverk 
Har Företagshälsovården samarbetspartners i rehabiliteringsarbetet och i så fall vilka? 
Vilken funktion har dessa (under förutsättning att det finns partners)? 
 
 
Praktiska procedurer 
Beskriv, så konkret som möjligt, hur Företagshälsovården arbetar med patienter som 
söker för stressrelaterad ohälsa. 
 
 
Ansvarsfördelning/åtgärder 
Vilket ansvar har Företagshälsovården för rehabiliteringsprocessen? 
Vilket ansvar har individen för rehab-processen? 
Vilket eventuellt ansvar har andra aktörer? 
Vem bestämmer vilka åtgärder man ska sätta in? 
Är ”coaching” en möjlig åtgärd? 
Vad får åtgärderna kosta och vem betalar? 



 e

Bilaga 5  Intervjuguide Arbetslivstjänster (ALT) 
 
Bakgrund 
Funktion på ALT? 
Antal år inom ALT? 
 
Begreppet ”utbrändhet” 
Inledande diskussion kring begreppet ”utbrändhet” (utmattningsdepression, 
arbetsrelaterad utmattning, stressrelaterad ohälsa etc). Hur förhåller sig ALT till 
begreppet? 
 
Styrande direktiv 
Vilken är ALT:s relation till AMS? 
Vilka är ALT:s direktiv från AMS (om några) när det gäller arbetet med den 
stressrelaterade ohälsan i arbetslivet? 
 
Praktiska procedurer 
Beskriv hur ALT arbetar med klienter när det gäller stressrelaterad ohälsa. 
Vilka insatser kan ALT erbjuda inom detta område? 
 
Mål 
Vem sätter målen för en rehabiliteringsprocess? 
Vilka är ALT:s mål för rehabiliteringsarbetet? 
Hur styrande är AMS’ direktiv när det gäller målen för rehabilitering? 
Vilka konsekvenser får målen för de berörda parterna? (ALT, kundföretagen, de 
enskilda klienterna) 
I vilken utsträckning uppnås målsättningarna? 
 
Ansvarsfördelning/insatser 
Vilket ansvar har ALT för rehabiliteringsprocessen? 
Vilket ansvar har individen för rehab-processen? 
Vilket eventuellt ansvar har andra aktörer? 
Vem bestämmer vilka insatser man ska sätta in? 
Hur förhåller ni er till coaching som en möjlig insats? 
 
Samarbetspartners/nätverk 
Vilka samarbetspartners har ALT i rehabiliteringsarbetet? 
Vilken funktion har dessa? 
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Bilaga 6  Intervjuguide, externa coacher 
 
Inledning, förklaring av uppsatsens syfte och vad som här avses med begreppet 
”utbränd” 
 
Personlig bakgrund 
Utbildning 

Antal år som coach 

 
Coaching 
Vad är coaching? 

Vad utmärker coachens yrkesroll jämfört med näraliggande yrken? (Exempelvis 
terapeut, psykolog) 

I vilken utsträckning kan vem som helst lära sig att fungera som en coach? 

På vilket sätt, om något, skiljer sig coaching av utbrända från coaching av andra 
klienter? 

 
Coaching av utbrända 
Har du, utifrån din erfarenhet, en uppfattning om orsakerna till att dina klienter blivit 
utbrända?  

Vad sker vid det första mötet mellan coach och klient? 

Beskriv stegen i en coachingprocess.(Hur? Varför?) 

Vad vill man, genom coaching, påverka hos klienten? 

Vilka reaktioner får man som coach från klienten? Ge exempel. 

Vad vill man som coach uppnå i arbetet med en ”utbränd” klient? 

Vilka konsekvenser får genomgången coaching för klienten? 

Vem sätter målen för klientens coachingprocess? 

I vilken utsträckning anser du att de uppsatta målen nås?  
Vad kan coaching göra för utbrända som är unikt för detta arbetssätt? 

På vilket sätt kommer du i kontakt med klienter som är utbrända? 
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Bilaga 7  Intervjuguide, internt anställd coach 
Inledning, förklaring av uppsatsens syfte och vad som här avses med begreppet 
”utbränd” 
 

Personlig bakgrund 
Utbildning 

Antal år som coach 

 

Coaching 

Vad är coaching? 

Vad utmärker coachens yrkesroll jämfört med näraliggande yrken? (Exempelvis 
terapeut, psykolog) 

I vilken utsträckning kan vem som helst lära sig att fungera som en coach? 

 

Intern coaching 
Varför har företaget valt att ha en coach anställd för att coacha långtidssjukskrivna inom 
organisationen? 

Vilka anser du att för- respektive nackdelarna är med att vara intern coach? (jämfört 
med extern konsult) 

 

Coaching av utbrända 
Har du, utifrån din erfarenhet, en uppfattning om orsakerna till att dina klienter blivit 
utbrända?  

Vad sker vid det första mötet mellan coach och klient? 

Beskriv stegen i en coachingprocess.(Hur? Varför?) 

Vad vill man, genom coaching, påverka hos klienten? 

Vilka reaktioner får man som coach från klienten? Ge exempel. 

Vad vill man som coach uppnå i arbetet med en klient? 

Vilka konsekvenser får genomgången coaching för klienten? 

Vem sätter målen för klientens coachingprocess? 

I vilken utsträckning anser du att de uppsatta målen nås?  

Vad kan coaching göra för utbrända som är unikt för detta arbetssätt? 


